ВІД УКЛАДАЧА
Анотований каталог „Книга Рівненщини 2006” відображає видавничу палітру краю, на якій представлене різнобарв’я літературного та наукового доробку, перенесеного на сторінки друкованих видань рівненськими видавництвами у 2006 році.
Протягом року книгозбірня отримала 160 назв місцевих видань (у
2005 - 120), більшість з яких надійшли від видавництв „Волинські обереги”
(42 назви) і Національного університету водного господарства та природокористування (38 назв). Рівненський державний гуманітарний університет
представив 11 назв, „Перспектива” – 10, Острозька академія – 6, Рівненська друкарня та „Овід” - по 5 назв. Решта видавництв представлені 1–4 назвами.
Серед видань, отриманих Рівненською державною бібліотекою, –
художня література, книги з різних галузей знань – історії, техніки, економіки, політики, релігії, природознавства тощо, серед яких – монографії, науково-популярні видання, підручники, довідники, бібліографічні покажчики,
альбоми з образотворчого мистецтва, збірники нот, видання, що продовжуються.
У галузевому аспекті видання представлені таким чином: суспільно-політичні та історичні – 20, природничі науки – 5, сільське господарство,
медицина – 3, економіка – 13, технічна література – 20, культура, наука,
освіта - 13, бібліотекознавство, бібліографія – 13, філософія, психологія – 2,
мистецтво – 18, релігія – 6, філологічні науки – 10, художня література –
34.
Нові надходження місцевих видань до бібліотеки широко рекламуються через різноманітні форми бібліотечної та бібліографічної роботи: це
книжково-ілюстративні виставки, бібліографічні огляди, літературнохудожні вечори та презентації книг, повідомлення в засобах масової інформації, розміщення повнотекстових даних у віртуальній бібліотеці, інформації про книги на сайті книгозбірні (http://libr.rv.ua) тощо.
Дозволю собі привернути увагу до кількох книжок, презентації яких
відбулись у Рівненській державній обласній бібліотеці.
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Це книга І. Багряного „Тигролови”, перевидана Рівненським міським
об’єднанням Товариства „Просвіта” ім. Т.Г. Шевченка до 100-річчя від дня
народження автора.
І. Багряний (Лозов’яга Іван Павлович 2.10.1906 р. – 25.08.1963
р.) – письменник, поет, публіцист, критик, політичний діяч, художник.
Автор багатьох художніх творів: „Люба”, „Морітурі”, „Розгром”, „Гетсиманський сад”, „Огненне коло” та ін. Був одним із ініціаторів створення
Української головної визвольної ради. Перебуваючи у розташуванні УПА на
Волині та Карпатах, працював у відділі пропаганди.
Роман „Тигролови” Івана Багряного розповідає про каторжника,
який зміг перебороти долю, що готувала йому сталінська машина, вижити у
тайзі і, потрапивши в українську родину тигроловів, знайти своє щастя.
Цей твір приніс автору світову славу і був перекладений німецькою,
англійською, голландською, датською мовами. Написаний в екстремальних
умовах за 14 днів 1943 р., роман здобув першу премію на літературному
конкурсі у Львові (1944 р.). У незалежній Україні І. Багряний відзначений
Державною премією ім. Т.Г. Шевченка (посмертно).
Широкий резонанс викликала презентація видання Вагилевича І.М.
та Вагилевича К.М. „Твори”.
Книга написана двома письменниками-односельцями і родичами.
Іван Вагилевич – український письменник і фольклорист, етнограф. Разом
із Маркіяном Шашкевичем і Яковом Головацьким у 1837 році видав першу
на західноукраїнських землях книжку рідною народною мовою „Русалка
Дністрова”, яка започаткувала нову українську літературу на Західній
Україні. Другий автор – Кость Вагилевич – патріот України, автор двох
поетичних книжок „Україна непоборна” (1941 р.) та „Триєдиність” (1968
р.), упорядник букваря для дітей емігрантів „Свою Україну любіть” (три
видання), абетки музики та співу „До-мі-соль”, автор підручника англійської
мови „А-В-С”. Значна частина його художніх творів для дітей залишилася
в рукописах. Упорядник і редактор літературно-художнього видання Євген
Шморгун, відповідальний за випуск Петро Велесик. Передмову до книги написав односелець авторів, кандидат економічних наук, академік Острозького
Академічного Братства Роман Василишин, за сприяння якого було видано
цю книгу.
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Велику аудиторію зібрала презентація книги „Уклін землі і людям”.
Автори - відомий краєзнавець Іван Шишко (покійний) та його дружина –
педагог, директор Липківського краєзнавчого музею Ніна Шишко. У цей
збірник увійшли неопубліковані краєзнавчі замітки про село Липки Гощанського району, замальовки про його людей, зокрема розповіді про учасників бойових дій та випускників школи, а також поетичні роздуми Івана Шишка,
пов’язані з цим краєм.
Шишко Іван Федорович працював вчителем-істориком, був почесним членом Рівненського обласного краєзнавчого товариства Всеукраїнської
Спілки краєзнавців. Автор численних історико-краєзнавчих публікацій у
періодиці і книг „З дупла старої липи” , „Липківські родоводи”, „Корені
життя”, ін.
Шишко Ніна Іванівна працювала директором Липківської ЗОШ
Гощанського району, нині – працівник етнографічно-краєзнавчого музею с.
Липки. Заслужена вчителька України, лауреат премії ім. І. Шишка.
В рамках урочистостей з нагоди 70-ї річниці від дня народження
Григорія Семеновича Дем'янчука відбулась презентація книги „Криниці щедрої душі” з серії „Дослідники Рівненського краю”. Це біобібліографічний покажчик, підготовлений Рівненською державною обласною бібліотекою. Укладачі: Н.М.Кожан, Н.О.Нікітіна, редактор Л.Г.Сахнюк.
Г.С. Дем'янчук (20.09.1936 – 22.01.2001) – відомий на Рівненщині журналіст, літератор, краєзнавець, громадський діяч. Автор 15 книг, сотень літературознавчих статей та рецензій в періодичних виданнях.
З успіхом пройшла презентація, на якій представлені „Повісті та
оповідання” Івана Франка. У книгу включено чотири прозових твори: повісті
„Основи суспільності (1897), „Великий шум” (1908); оповідання
„Батьківщина” (1904), „Сойчине крило” (1905), які є окрасою творчості І.
Франка.
Літературно-художнє видання присвячене 150-літтю великого
українського письменника, поета, літературознавця, критика, публіциста,
громадського діяча Івана Франка.
Франко залишив нам колосальну художню і наукову спадщину. Вона
є не лише безсмертним історико-літературним фактом, золотим фондом
культури й духовності, а й живим явищем нашого сьогодення, що впливає на
формування громадсько-політичних і естетичних орієнтирів та ідеалів
сучасності.
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Післяслово „Духовний наставник української нації” до
презентованої книги написав кандидат філологічних наук, декан історикофілологічного
факультету Міжнародного
економіко-гуманітарного
університету ім. акад. С. Дем'янчука Володимир Шанюк. Видання здійснено
за підтримки благодійників АТ „Оболонь” (Голова ради Сергій Блощаневич), Товариства української мови ім. Т. Шевченка у США (керівники:
Віра Боднарук, Богдан Боднарук, Любомира Камін (США).
Широкого резонансу набула презентація „Каталогу художніх робіт
із фондів музею історії Рівненської української гімназії та Рівненського обласного краєзнавчого музею” Георгія Косміаді.
До 1940 року художник, архітектор, педагог Георгій Косміаді жив і
працював у місті Рівному. Він викладав образотворче мистецтво в українській, польській та єврейській гімназіях, створював культурні та молодіжні
об’єднання, які проводили благодійні мистецькі вечори, вистави, балетні
прем’єри, організовував виставки своїх та учнівських робіт в Україні та за
кордоном (Польща, Франція). Більшість вихованців Г.Косміаді обрали справою свого життя живопис і театр. Живописні роботи художника вирізняються високою майстерністю і самобутністю, їм притаманна одухотворена
аура та життєстверджуюча сила. Йому вдалось втілити в картинах власне відчуття світу і пронести його через усю життєтворчість. Живильне
джерело погляду на землю, як на поєднання граду Божого, граду Природи і
Граду Людського, допомогло художнику поза межами своєї батьківщини плідно та багатогранно творити. Відірваний від рідної землі обставинами
життя, Георгій Косміаді зумів створити багату у візуальному та інтелектуальному плані художню систему.
Дочка художника, Надія Косміаді, яка повернула на Україну творчу
спадщину митця, виступила перед присутніми з розповіддю про його життя і
творчість.
Такі заходи у книгозбірні проводяться систематично, завжди викликають зацікавленість читачів і збирають широке коло представників інтелігенції міста: науковців, краєзнавців, літераторів, митців, викладачів та
студентів тощо. До речі запрошуються на презентації усі відвідувачі бібліотеки.
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Окремо хотілося б відмітити декілька видань.
Для краєзнавців, науковців, музейних працівників, бібліотекарів,
освітян буде цікавим збірник „Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині”, до якого увійшли матеріали наукової конференції „Історія музейництва, пам’яткоохоронної
справи, краєзнавства і туризму”, яка 3 вересня 2006 року відбулася в м. Острозі Рівненської області з нагоди 90-річчя історичного музею і 25-річчя історико-культурного заповідника у домоначальному граді князів Острозьких
за участю дослідників - представників п’яти сучасних областей на території
історичної Волині.
Видання, яке стане в пригоді всім, хто цікавиться літературним
життям краю, - це антологія „Літературна Рівненщина”, видана до 20річчя обласної організації письменників, де представлені кращі твори поетів
та письменників Рівненщини, в яких втілені їх творчі пошуки.
Неможливо не виокремити 5-титомне видання з риторики
Г.Сагач, яке обов'язково приверне увагу кожного, хто прагне джерельної чистоти української мови та хоче оволодіти ораторським мистецтвом на засадах істини, добра, краси, віри, надії та любові. Автор - Г.Сагач – доктор
педагогічних наук, перший і єдиний в незалежній Україні доктор наук у галузі
риторики, професор кафедри логіки філософського факультету Київського
Національного університету ім. Т.Г.Шевченко, зав. кафедрою риторики
ФПКЛ при КДУ ім. Т.Г.Шевченка, нині директор Центру риторики
„Златоуст” Міжрегіональної академії управління персоналом, почесний доктор, академік декількох міжнародних академій etc.
Галина Сагач – талант багатогранний: оратор від Бога, християнський педагог від Бога, Єрусалимська паломниця, наставниця кількох відомих політиків як помічник-консультант з гуманітарної політики. Вона
пише книги, володіє музичною грамотою, чудово грає на фортепіано, співає,
знається на сакральному живописі. У своїх працях вона щедро ділиться з читачами знанням та багатством своєї душі.
Широкому загалу мабуть невідомо про те, що Рівненська державна
обласна бібліотека з 2002 року видає інформаційний бюлетень „Інва.net” для
людей з вадами здоров'я, які тут знайдуть для себе корисні поради, інформацію про те, як боротися з хворобою та подолати душевну недугу. Тут можна
отримати консультацію лікаря та психолога. Дізнатися у юриста, які за9

кони захищають права інвалідів. Отримати відповіді на свої листи та
знайти друзів. Кожен читач бюлетеню може звернутися з конкретним запитанням і отримати відповідь спеціаліста. У панорамі подій знайти інформацію про те, як живуть, вчаться, творять та працюють інші люди з вадами здоров'я. Розповідається про їх досягнення в професійній діяльності, бізнесі, спорті. На сторінках бюлетеню розміщуються вірші, малюнки, інші
творчі доробки інвалідів. Випуск № 12 „Інва.net” присвячений дітямінвалідам, № 13 – людям з вадами зору та незрячим, № 14 – хворим на
гемофілію.
Серед бібліографічних покажчиків слід відмітити підготовлені Рівненською державної обласною бібліотекою „Криниці щедрої душі” до 70-річчя
Григорія Дем'янчука (серія „Дослідники Рівненського краю”), „Поклик душі”
до 100-річчя Олени Теліги (Сер. „Славетні земляки”) та Каталог „Книга
Рівненщини 2005”, який містить інформацію про книги місцевих видавництв, що надійшли до РДОБ у 2005 році.
Про решту нових надходжень можна дізнатися з запропонованого
каталогу „Книга Рівненщини 2006” та отримати їх у Рівненській державній обласній бібліотеці (пл. Короленка, 6).
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ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ
1. Адміністративно-територіальний
поділ та чисельність наявного населення Рівненської області на 1 січня
2006 року. – Рівне: Голов. упр. статистики
у Рівнен. обл., 2006. – 72 с.
У збірнику вміщено демографічні показники по регіонах України, дані про адміністративно-територіальний поділ та чисельність наявного населення, щільність
населення у Рівненській області, чисельність населення у містах, районах, селищах міського типу на початок 2006 року.
Наведені статистичні дані по регіонах, що
постраждали від катастрофи на ЧАЕС.
Збірник випускається на замовлення,
розрахований на широке коло читачів,
фахівців із соціальних питань.
2. Хто є хто на Рівненщині. 2006: Політики. Парламентарі. Службовці. Судді.
Підприємці. Науковці. Письменники. Митці. Журналісти. Освітяни. Спортсмени.
500 біографій. – Рівне: Перспектива, 2006.
– 328 с.
Видання включає понад 500 біографічних довідок. Редакція намагалася охопити
якнайширше коло діячів, які відіграють
важливу роль у житті нашого регіону, гідно представляють його обличчя в Україні.
У довіднику вміщені відомості про народних депутатів України — вихідців із Рівненщини; депутатів обласної та міської
рад, керівників органів місцевого самоврядування, провідних науковців, відомих журналістів, письменників та художників, керівників партійних осередків, релігійних
діячів, керівників успішних підприємств,
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видатних спортсменів тощо.
ІСТОРІЯ КРАЮ
3. Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині: Наук. зб.
– Острог, 2006. – Вип. 1. – 272 с.
У збірник увійшли матеріали наукової
конференції
„Історія
музейництва,
пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і
туризму”, яка 3 вересня 2006 року відбулася в м. Острозі Рівненської області з нагоди 90-річчя історичного музею і 25-річчя
історико-культурного заповідника у домоначальному граді князів Острозьких за
участю дослідників, які представляють всі
п’ять сучасних областей на території історичної Волині.
4. Книга скорботи України: Рівненська область. У 6 т. – Рівне: Волинські
обереги, 2006. –
Т. 4: Костопільський, Млинівський, Острозький, Радивилівський райони. – 476 с.
Книга скорботи України стала меморіалом нашим краянам, загиблим під час Великої Вітчизняної війни, пам’ятником, на
якому викарбувано їхні імена. Це символ
віри і пам’яті нашого народу.
До 4 тому занесені цивільні громадяни,
які народилися на території Костопільського, Млинівського, Острозького, Радивилівського районів або проживали тут і
загинули в роки Другої світової війни та
післявоєнний період.
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5. Млинів: минуле і сучасність, сторінки 500-літнього літопису / Автор й
упорядник Є.Цимбалюк. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – 182 с.
Перегорнувши сторінки цієї книги, читач порине у глибокий та дивовижний
світ Млинова. Того древнього та вічного
Млинова, про який написано поетичні
рядки: „Із Млинова – сотні доріг, до Млинова – тільки одна”.
Яскраво ілюстроване видання знайомить з історією та сьогоденням Млинова.
Люди, події, легенди, реліквії та архітектурні пам’ятки, історичні події та сучасність
– про все це можна дізнатися зі сторінок
книги.
6. Шишко І., Шишко Н. Уклін землі
і людям. – Рівне: Волинські обереги, 2006.
– 116 с., іл.
У збірник „Уклін землі і людям” відомого краєзнавця Івана Шишка та його
дружини, педагога, директора Липківського краєзнавчого музею (Гощанський район Рівненської області) увійшли неопубліковані краєзнавчі замітки про село, замальовки про його людей, зокрема розповіді про учасників бойових дій та випускників школи, уроки народознавства, звичаї та обряди, а також поетичні роздуми
Івана Шишка, пов’язані з цим краєм.
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ.
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
МАТЕМАТИКА
7. Вовк О.В., Ярмуш Я.І. Математика: Навч. посіб. для слухачів підготов. віднь, курсів та абітурієнтів. – Рівне: НУВГП,
2006. – 259 с.
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У навчальному посібнику викладено
короткі теоретичні відомості та основні
методи розв’язку задач і прикладів. тематика завдань охоплює всі розділи математики, що вивчаються у школі.
Посібник буде корисним слухачам підготовчих відділень, підготовчих курсів та
абітурієнтам.
8. Слюсарчук В.Ю. Диференціальні
рівняння в банаховому просторі: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2006. – 314 с.
У монографії викладено результати досліджень автора про стійкість, нестійкість,
глобальну стійкість, істотну нестійкість,
коливніть та існування розв'язків диференціальних рівнянь у нескінченновимірному банаховому просторі. Значну увагу
приділено результатам, що не справджуються у випадку скінченновимірного банахового простору.
НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ
9. Остапчук С.М. Топографічне креслення: Навч. посіб. – Рівне: НУВГП,
2006. – 118 с.
У посібнику викладено основні теоретичні і методичні питання топографічного креслення: розглянуто креслярські матеріали і приладдя, прийоми роботи інструментами; наведені правила викреслювання шрифтів, умовних знаків, різноманітних графічних матеріалів; висвітлено
основи комп'ютерної графіки. Даються
практичні вказівки для якісного виконання
робіт.
Для студентів, які вивчають курс топографічного креслення і споріднені топографо-геодезичні, картографічні та земле14

впорядні дисципліни.
ЕКОЛОГІЯ.
10. Гарнага О.М. Еколого-економічні засади формування ринку сільськогосподарських земель. – Рівне:
НУВГП, 2006. – 142 с.
У монографії досліджуються екологоекономічні засади раціонального землекористування. Здійснено оцінку масштабів
антропогенного впливу на природу та
аналіз основних напрямків охорони і раціонального використання земель в умовах трансформації земельних відносин.
Розкрито зміст теоретичних засад становлення та функціонування ринку сільськогосподарських земель, а також визначено методичні підходи до створення та
перспектив розвитку ринку таких земель.
Розроблено модель регіонального ринку
землі. Досліджено питання іпотеки землі
сільськогосподарського призначення.
11. Скрипчук П.М. Менеджмент
якості довкілля: Монографія. – Рівне:
НУВГП, 2006. – 350 с.: іл.
У монографії розглядаються основні
теоретичні та практичні положення щодо
екологічного управління, менеджменту,
аудиту, експертизи та сертифікації.
Матеріали монографії базуються на новітній інформації вітчизняної та зарубіжної науки, досвіді, систематизації методик
у вивченні процесів, що відбуваються у
довкіллі, міжнародних стандартах, законопроектах Європейського Союзу.
У монографії викладені методологічні,
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еколого-економічні, теоретичні та практичні аспекти, екологічна сертифікація і
аудит. Визначені інновації екологічного
менеджменту. Запропоновано новий інтегральний напрямок в розвитку науки про
якість життя – квалітологію. Розглянуті
методики екологічного аудиту, сертифікації територій.
Для наукових працівників і спеціалістів
в галузі екології економіки природокористування, маркетингу, стандартизації та
сертифікації, працівників органів державного управління, викладачів, аспірантів,
студентів. Може бути використана як навчальний посібник.
ТЕХНІКА
12. Антонов О.Д. Інженерні вишукування для будівництва: Навч. посіб. –
Рівне: НУВГП, 2006. – 250 с.
Визначається місце інженерних вишукувань у загальному комплексі будівельного виробництва та принципи планування і
організації виконання інженерних вишукувань для будівництва, експлуатації та ліквідації об'єктів. Формулюються завдання
різних видів інженерних вишукувань, розглядається порядок реєстрації (отримання
дозволів), погодження, експертизи та затвердження матеріалів інженерних вишукувань для будівництва. Розглядаються
принципи планування і організації виконання інженерних вишукувань для різних
стадій проектування.
Для студентів вищих навчальних закла16

дів, які навчаються за напрямами 0921
„Будівництво” та 0926 „Водні ресурси”.
13. Бочаров С.Ю. Мікропроцесорна
техніка: Навч. посіб. – Рівне: НУВГП,
2006. – 163 с.
У навчальному посібнику розглянуто
класифікація та напрямки розвитку мікропроцесорної техніки, системи числення і
дії з війковими числами, логіка цифрових
пристроїв, їх основні елементи і вузли.
Описано архітектуру і модулі мікропроцесорних керуючих пристроїв. Викладено
основи програмування мікропроцесорних
систем мовою асемблера та принципи
комп’ютерізації вузлів і агрегатів машин.
Всі розділи посібника проілюстровано
прикладами.
Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються
за професійним спрямуванням „Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання”, „Автомобілі і автомобільне господарство”, і може використовуватись студентами спеціальності „Автоматизоване управління технологічними процесами”.
14. Гідромеліорація та гідротехнічне
будівництво: Зб. наук. пр. – Рівне:
НУВГП, 2005. – Вип. 30. – 288 с.
Висвітлені нові досягнення в галузі меліорації, освоєння та використання меліорованих земель, гідравліки та гідротехнічного будівництва, водопостачання, каналізації та охорони водних ресурсів. Розглянуто питання механізації гідромеліоратив17

ного будівництва, інженерних конструкцій і будівельних матеріалів, які використовуються у водогосподарському будівництві.
Призначений для наукових працівників,
інженерів, аспірантів і студентів навчальних закладів.
15. Козяр М.М., Вовк В.Ф., Гордійчук І.І. Інженерна графіка. Побудова
зображень: Навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл. – Рівне: НУВГП, 2006. – 206 с.:
табл.
У навчальному посібнику викладено
основні положення побудови зображень
предметів. Подаються відомості про класифікацію зображень та їх утворення. Матеріал проілюстровано численними прикладами, які супроводжуються відповідними поясненнями. Посібник може бути
рекомендований для використання під час
проведення практичних занять з інженерної графіки та в процесі самостійного навчання.
Призначений для студентів технічних
та педагогічних спеціальностей за напрямком підготовки 0905 „Енергетика”, 0903
„Гірництво”, 0902 „Інженерна механіка”,
092100 „Будівництво”, 092600 „Водні ресурси”, 008 „Екологія”, 0101 „Педагогічна
освіта”, ін., а також для викладачів з метою надання їм методичної допомоги в
оволодінні правилами побудови зображень.
16. Козяр М.М. Сучасні програмні
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засоби проектування та геометричного
моделювання на ЕОМ: Навч. посібник
для студ. вищ. навч. закл. – Рівне: НУВГП,
2006. – 298 с.: табл.
Посібник дає можливість ознайомитися
із сучасними графічними пакетами системи САПР та опанувати теоретичним матеріалом, що дозволяє оволодіти практичними навичками проектування та геометричного моделювання в одній із систем.
Розглядаються інструментальні засоби
програм: T-FLEX CAD, AutoCAD (AutoCAD – 2000,2001,2002,2004,2005,2006).
Детально наведено правила розробки креслень у системі AutoCAD.
Отримані знання, вміння та навички дадуть змогу стати досвідченим користувачем графічних систем САПР, закладуть
основи інформаційної культури, достатні
для самостійного освоєння нових графічних програм-систем та ефективного використання персонального комп’ютера.
17. Кравченко В.С., Проценко С.Б.,
Кравченко Н.В. Розрахунок систем
інженерного обладнання будівель: Навч. посіб. / За ред. В.С.Кравченка. – Рівне:
НУВГП, 2006. – 353 с.: іл.
У посібнику розглянуті питання розрахунку систем інженерного обладнання будинків і споруд, а саме: мереж і споруд водопостачання і каналізації населених міст;
санітарно-технічних систем житлових будинків та промислових об'єктів; систем
опалення, вентиляції та кондиціонування
повітря, газо- та енергопостачання будин19

ків різного призначення. Матеріал посібника розрахований на те, щоб студенти
більш детально ознайомились із методами
проектування та розрахунку основних
елементів і конструкцій інженерного обладнання міст, промислових об'єктів і
окремих будинків, навчились самостійно
на сучасному рівні вирішувати питання
розрахунку систем інженерного обладнання будинків і споруд як при проектуванні і будівництві, так і при реконструкції
інженерних систем.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю „Архітектура будівель і споруд та інших будівельного профілю.”
18. Лазарчук М.О. Основи гідромеліорації. Осушення земель: Навч. посіб. –
Рівне: НУВГП, 2006. – 300 с.
Навчальний посібник містить основи
теорії і практики осушення земель. Розглянуто вплив вологості ґрунту на ріст рослин та закони руху води в насиченому та
ненасиченому ґрунті. Висвітлені причини
перезволоження земель та методи і схеми
їх осушення. Описані складові частини
несільськогосподарських земель та розроблені автором прийоми управління осушувальними системами. Висвітлені прийоми раціонального природокористування при осушенні земель.
Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну „Гідромеліорація”, а також для фахівців у цій та суміжних галузях.
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19. Мартиненко А.О., Гупалюк В.М.
Російсько-український словник термінів опору матеріалів. – Рівне: НУВГП,
2006. – 140 с.
Російсько-український словник містить
понад 4500 слів-термінів і термінологічних сполучень з дисципліни „Опір матеріалів” і деяких суміжних дисциплін.
Наведено широке коло вузькоспеціальних термінів опору матеріалів, а також слів
і термінів загального призначення, часто
вживаних у цій галузі. Для віддієслівних
похідних слів подано пояснення назв дій,
процесів та їх наслідків. Повернуто до обігу власно мовні терміни, що в різні періоди розвитку української термінології були вилучені з наукового вжитку.
20. Науменко І.І. Гідравліка: Підручник. Вид. 2-е, перероб. і доп. – Рівне:
НУВГП, 2005. – 475 с.
Розглянуто закони руху рідини в безнапірних штучних та природних руслах, на
гідротехнічних спорудах. Наведені залежності для гідравлічних розрахунків безнапірних русел на рівномірний, нерівномірний та неусталений рух рідини, розрахунків водозливів, спряження б’єфів, спряжуючих споруд, малих мостів, трубчастих
споруд, вітрових хвиль та вітрових навантажень, двофазних потоків, рух рідин в
пористому середовищі, розрахунки меліоративного дренажу, моделювання гідравлічних явищ. Теоретичний матеріал супроводжується значною кількістю прикладів з їх розв’язанням.
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До підручника включено нові досягнення науки в галузі механіки рідини і взаємодії рідини зі спорудами та руслом.
21. Сасюк В.І., Павлюк А.З., Корнюша Н.М. Задачник з механічної
технології та устаткування виробництва нетканих текстильних матеріалів. –
Рівне: ВАТ „Рівненська друкарня”, 2006. –
173 с.
Задачник написаний відповідно до програми курсу „Механічна технологія і устаткування виробництва нетканих текстильних матеріалів” для закладів вищої освіти І
та ІІ рівня акредитації та призначений для
надання необхідної допомоги студентам у
придбанні навичок по технологічних розрахунках устаткування виробництва нетканих текстильних матеріалів (НТМ).
На початку кожного розділу даються
визначення основних понять (передаточное число, число оборотів, витяжка, ступінь тіпання, ступінь чесання тощо), вказівки з розрахунку, розрахункові формули і
схеми устаткування. Наводиться методика
вирішення поставлених технологічних задач.
22. Ярошевська В.М. Технічні рішення та розрахунки засобів захисту з
охорони праці в дипломних проектах:
Навч. посіб. – Рівне: НУВГП, 2006. – 303
с., 39 мал., 89 табл.
У навчальному посібнику розглядається
питання розробки розділу „Охорона праці” в дипломних проектах студентами
вищих технічних закладів для розробки
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технологічної частини дипломного проекту. Розглянута методика розрахункової
частини з деяких питань виробничої санітарії, що вимагають відповідних технічних
рішень та розрахунків засобів захисту щодо запобігання нещасних випадків і профзахворювань про будівельно-монтажних
роботах.
Посібник призначений студентам при
підготовці розділу „Охорона праці” дипломного проекту, а також буде корисним
для працівників проектних і будівельних
організацій.
СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО
РОСЛИНИ
23. Терещук А.І., Рикульський А.М.
Гінкго дволопатеве: Поради щодо вирощування та використання. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – 52 с.
Розповідається про дерево гінкго дволопатеве, символ довговічності, найстаріше реліктове дерево планети Земля, про
певні досягнення у вирощуванні і використанні сьогодні і в майбутньому.
Пропонована книга буде корисною
всім, хто вирощує або вирішив вирощувати лікарські рослини і дерева-цілителі.
Видання може слугувати методичним порадником для учнів шкіл, студентів природничих факультетів та всім, кого цікавить цілюща сила рослин.
24. Бочелюк О.І., Горопаха Н.М. Кі23

мнатне квітникарство в дошкільному
закладі. – Рівне: Волинські обереги, 2006.
– 204 с., іл.
В навчально-методичному посібнику
розкриваються біологічні особливості кімнатних рослин, умови утримання, догляд
за ними, захист від хвороб та шкідників.
Містяться конспекти занять, дидактичні
ігри, досліди, а також казки, легенди, вірші
і загадки про кімнатні рослини та їх використання в навчально-виховній роботі з
дітьми.
Видання адресоване студентам вищих
педагогічних навчальних закладів і педагогічним працівниками освітніх та позашкільних установ.
МЕДИЦИНА
25. Історичні нариси та віхи розвитку, сьогодення Рівненського базового
медичного коледжу: І інформаційнорекламне ілюстроване видання. – Рівне:
ВАТ „Рівненська друкарня”, 2005. – 132 с.
Це багатопланове, ілюстроване видання, в якому йдеться про стан медичної
освіти в регіоні. У книзі відображено заснування та історія навчального закладу у
подіях, фактах та спогадах; розповідається
про функціональні підрозділи й навчально-виховний процес, досягнення та перспективи коледжу.
Книга розрахована на широке коло читачів серед медичних працівників та всіх
тих, хто цікавиться медичною освітою в
регіоні.
СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ
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НАУКИ
ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ
26. Західне Полісся: історія та культура: Матеріали краєзнавчої конференції,
присвяченої 60-літтю утворення Зарічненського району та 20-літтю аварії на
Чорнобильській АЕС / Упорядкування
А.М.Українець. – Рівне: Видавець Зень
О.М., 2006. – Вип. 2. – 304 с., іл., ноти.
Збірник продовжує серію видань, присвячених різноманітним аспектам історичної та культурної спадщини поліщуків –
мешканців радіаційно забруднених районів Рівненського Полісся.
У книзі друкуються матеріали і дослідження вчених, краєзнавців, польові автентичні знахідки, що зафіксовані у фольклорно-етнографічних експедиціях.
Видання розраховане на істориків, етнологів, фольклористів, мистецтвознавців,
етномузикологів, природознавців, учителів, студентів та широке коло шанувальників традиційної культури Полісся.
27. Кравчук С., Кравчук О. Перехрестя вождя Божа: Історія Дорогобузького
Погориння в нарисах. – Рівне: Будинок
науки і техніки, 2005. – 350 с.: іл.
Книга історичних нарисів – одна з небагатьох спроб краєзнавців заглянути до
коріння місцевих поселень, стисло показати переплетення долі автохтонного населення з пам’ятними подіями, що відбувалися на близьких та віддалених землях
впродовж попередніх віків аж до початку
25

ХХІ століття. Це своєрідна міні-історія
України, подана через призму території
побережжя Горині.
Книга стане у пригоді широким верствам населення, а особливо учням, студентам, краєзнавцям.
28. Столярчук-Попенко Б. Мої родинні витоки: Біографічний довідник
родоводу Столярчуків із Гощанського району Рівненської області. – Рівне: видавець Зень О., 2006. – 352 с., іл.
У книзі висвітлюється літопис великої
родини Столярчуків Гощанського району
Рівненської області з кінця XVIII д початку ХХІ ст., з якої вийшли відомі сьогодні
хлібороби, вчителі, лікарі, музиканти
(Столяри – це було їхнє вуличне прізвисько, а насправді вони - Попенки)
ПОЛІТИКА І ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
29. Гон М.М. Особливості міжетнічної взаємодії в контексті політичних
процесів на західноукраїнських землях
у міжвоєнний період: Монографія. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – 431 с.
Книга М.М. Гона –дослідження проблеми міжетнічної взаємодії, яке реалізоване на прикладі західноукраїнської етнополітичної сфери в період між двома світовими війнами. Аналізуючи ініціативи
політичних акторів та етнічних еліт, автор
з’ясовує особливості взаємодії груп на постімперському просторі та після інкорпорації регіону Польщею. Висвітлює причини виникнення міжетнічної конкуренції
та конфліктів, критерії досягнення комп26

ромісів і консенсусів між етнонаціональними спільнотами.
Книга адресована політологам, історикам, студентам, що вивчають етнополітичні процеси.
30. Жилюк С. Метаморфози відносин КПУ і РПЦ: від антагонізму до
політичного партнерства (архівні документи та матеріали). – Рівне: Перспектива, 2006. – 174 с.
Доктор історичних наук, релігіознавець
Сергій Жилюк за допомогою архівних
матеріалів розкриває у книзі антирелігійну
політику комуністичної влади в роки „перебудови” (1985-1991 рр.).
У передмові автор обґрунтовує необхідність вирішення проблеми захисту національних інтересів України у духовнорелігійній сфері.
31. Політичні партії на Рівненщині.
Час вибору. – Рівне: Перспектива, 2006. –
112 с.
Дане інформаційно-наукове дослідження є спробою дати загальні характеристики політичних партій на Рівненщині, показати тенденції їх розвитку, розкрити напрямки їх діяльності серед виборців.
Довідник має вступну статтю „Політичні партії в Україні”. Окремою частиною виділений розділ під назвою „Точка
зору незалежного експерта”.
Всі матеріали про діяльність партійних
організацій надані представниками партій.
32. Рівненська обласна Рада. Четве27

рте скликання 2002 – 2006: Довідковобіографічне вид. / Редактор С.Стельмащук. – Рівне: Овід, 2006. – 144 с.
Книга розповідає про представницьку
владу сучасної Рівненщини, підсумовуючи
діяльність депутатів за чотири роки. Подаються короткі відомості про керівників
ради, депутатів, виконавчий апарат, міських голів та голів районних рад тощо.
Переднє слово – Р. Василишина, голови Рівненської обласної Ради четвертого
скликання.
33. Торбі В. Уроки рівненських виборів – 2006: Зб. статей та документів. –
Рівне: Перспектива, 2006. – 199 с.
Це збірник упорядкованих журналістських матеріалів, виборчої статистики, фотографій та коментарів рівненських експертів, який допоможе політикам, журналістам, представникам влади, студентам,
громадськості зробити правильні висновки на майбутнє.
Видання здійснене в межах проекту
„Парламентські вибори – 2006”.
ЕКОНОМІКА.
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
34. Безтелесна Л.І., Юрчик Г.М.
Державне регулювання зайнятості:
Підручник. – Рівне: НУВГП, 2006. – 210 с.
У підручнику розглядаються теоретичні
та прикладні аспекти державного регулювання зайнятості. Зокрема розкривається
понятійний апарат, характеризується роль
управління зайнятістю у системі соціально-економічного розвитку держави; відо28

бражена існуюча державна ієрархічна система управління зайнятістю; проілюстрований механізм соціального захисту зайнятих і безробітних. Значна увага приділена доцільності та методам прогнозування зайнятістю; проаналізовано інформаційне та фінансове забезпечення державного регулювання зайнятості; висвітлено
важливість впливу соціального партнерства та глобалізації на систему державного
регулювання та доведена необхідність її
трансформації.
35. Збірник тез регіональної міжвузівської науково-практичної конференції „Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки”/ НУВГП; Ф-т менеджменту; каф. менеджменту. – Рівне:
НУВГП, 2005. – 150 с.
14-15 квітня 2005 р. кафедрою менеджменту НУВГП була проведена міжвузівська науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів
„Актуальні проблеми теорії і практики
менеджменту в умовах трансформації
економіки”.
Матеріал у збірнику згрупований за такими розділами:
1. Теоретичні та прикладні аспекти менеджменту організацій.
2. Галузевий менеджмент в умовах
трансформації економіки України.
3. Маркетинговий менеджмент.
Висвітлено результати теоретичних та
прикладних досліджень в галузі менеджменту та маркетингу в умовах переходу до
ринкових відносин в Україні.
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36. Корпоративне управління в
Україні: менеджмент, фінанси, аудит:
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – У
двох частинах (Рівне, 4-5 травня 2006 р.) /
Нац. ун-т водного господарства та природокористування. Редкол.: відп. ред. Павлов
В.І. – Рівне: НУВГП, 2006. – 294 с.
В книзі узагальнено результати теоретико-методологічних та методичних аспектів дослідження корпоративних формувань, вдосконалення менеджменту корпорацій та підвищення ефективності їх функціонування.
Для науковців і спеціалістів у сфері корпоративного управління.
ОХОРОНА ПРАЦІ
37. Касянчук А.Г. Охорона праці
/геодезія, картографія, землевпорядкування/: Навч. посіб. – Рівне: НУВГП,
2006. – 269 с.
Розглянуто як загальнообов'язковий для
дисципліни матеріал (загальні питання
охорони праці, гігієна праці і виробнича
санітарія, техніка безпеки, основи пожежної профілактики та гасіння пожеж), так і
специфіку інших небезпек, пов'язаних з
особливостями виконання робіт в польових і камеральних умовах в різних географічних зонах і невідповідним незбалансованим харчуванням працівників. Наведені
впливи середовища виконання робіт і методи корекції цих негативних впливів
(професійних захворювань) – впливи
аномально-випромінюючих та гепатогенних зон, лівих торсійних полів, біологічних факторів, сучасні методи і прилади їх
виявлення (тестування) та корекції. Пода30

ються технічні таблиці та першочергово
необхідні законодавчі матеріали з охорони праці.
38. Москальова В.М. Основи охорони праці: Підручник. – Рівне: НУВГП,
2006. – 666 С.
У підручнику висвітлено правові й організаційні питання законодавчої і нормативної бази охорони праці та основні
принципи державної політики в цій галузі. Розглянуто питання основ фізіології,
гігієни праці та виробничої санітарії, наведено гігієнічні характеристики основних
шкідливих виробничих чинників та особливості їх біологічної дії на організм людини, а також заходи профілактики. Наведено основні вимоги до техніки безпеки
при організації робочих місць, представлено матеріали про основні причини аварій і травмонебезпечних ситуацій під час
експлуатації технологічного обладнання.
технічних систем та про вжиті заходи
безпеки. Розглянуто заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, суть і складові
системи пожежного захисту.
ПРАВО
39. Адміністративне судочинство як
засіб боротьби з корупцією: Посібник
для громадян. – Острог: Вид-во НаУ „Острозька академія”, 2006. – 106 с.
У виданні розповідається про адміністративне судочинство як надійний механізм судового захисту прав, свобод та інтересів кожного, хто, зіткнувшись зі сферою управлінської діяльності держави чи
місцевого самоврядування, відчув себе
приниженим або ущемленим у своїх пра31

вах. Матеріал подається у таких розділах
Корупція: поняття та види, Способи ефективної протидії корупції, Адміністративний суд у боротьбі з корупцією, Підготовка адміністративного позову, Порядок
розгляду адміністративної справи судом.
Виконання рішення адміністративного суду.
40. Атаманчук Г.А. Основи інтелектуальної власності: Курс лекцій. – Рівне:
Видавець Зень О.М., 2006. – 184 с.
Книга присвячена питанням захисту,
охорони та управління інтелектуальною
власністю. Ці питання сьогодні зачіпають
усі сфери духовного та економічного
життя суспільства. Знання про інтелектуальну власність дають змогу створювати
конкурентоспроможні товари та послуги,
захищають права творців на результати
їхньої інтелектуальної діяльності, дають
можливості отримати прибутки від їх використання. Крім того, такі знання дають
змогу уникнути несвідомих порушень у
сфері інтелектуальної діяльності.
40 а. Основи лідерства: Посібник для
активних жінок. – Острог: вид-во НаУ
„Острозька академія”, 2006. – 112 с.
У виданні, яке здійснено за підтримки
Посольства США та Благодійного фонду
„Правничі ініціативи”, розглядаються ґендерні питання, права жінок, основи адвокасі та іміджу, мистецтво спілкування та
ведення переговорів, основи фандрейзингу.
Книга може бути корисною для жінок,
як ведуть активний спосіб життя та праг32

нуть досягти успіху у діловій чи політичній сфері.
КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА
КУЛЬТУРА
41. Морозова Т. Сценарне мистецтво: Навч. посіб. – Рівне: Перспектива,
2006. – 280 с.
У посібнику висвітлено проблеми сценарного мистецтва згідно з навчальною
програмою, затвердженою Міністерством
освіти і науки України. Розглянуто питання сутності сценарію, технології його
створення, співвідношення засобів документальної та художньої виразності у драматургічній структурі форм культурнодозвіллєвої діяльності.
Матеріали навчального посібника можуть бути використані як студентами, так і
практиками сфери культури та освіти.
42. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук. праць:
Наук. зап. Рівнен. держ. гуманіст. ун-ту. –
Рівне: РДГУ. – 2005. – Вип. 10. – 139 с.
Науковий збірник продовжує традицію
попередніх збірників, спрямованих на вивчення різноманітних граней вітчизняної
культури. У збірнику, присвяченому дослідженню історико-мистецької спадщини України, розкриваються теоретикомистецькі аспекти функціонування української культури, містяться рецензії, огляди
та повідомлення.
НАУКА. ОСВІТА
43. Гончаров С.М. Дидактичні осно33

ви кредитно-модульної системи організації навчального процесу. – Рівне:
НУВГП, 2006. – 192 с. – (Б-чка викладача)
Розглянуто особливості педагогічної діяльності, сформульовано вимоги до особистості та професійної компетенції викладачів вищої школи, які працюють в
кредитно-модульній системі організації
навчального процесу. Розкриваються
проблеми підготовки до лекційних, семінарських, практичних та лабораторних
занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів.
Для науковців, викладачів, аспірантів та
магістрантів вищих навчальних закладів
ІІІ-IV рівня акредитації.
44. Гончаров С.М. Інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній
системі організації навчального процесу: Навч.-метод. посіб. – Рівне: НУВГП,
2006. – 172 с. – (Б-чка викладача)
Розкривається зміст та технологія інтерактивних засобів навчання в кредитномодульній системі організації навчального
процесу, які допоможуть викладачу вищої
школи зробити процес навчання цікавим,
різноманітним, ефективним, демократичним і таким, який відповідає вимогам європейських стандартів якості вищої освіти. Він може стати у пригоді кожному викладачеві – досвідченому або молодому
фахівцю, інженеру, економісту, менеджеру
або гуманітарію.
45. Гончаров С.М. Студентські наукові
дослідження
в
кредитно34

модульній системі організації навчального процесу: Навч.-метод. посіб. – Рівне: НУВГП, 2006. – 127 с.
У навчально-методичному посібнику
розкривається методологія та організація
студентських наукових досліджень у вищій школі з урахуванням вимог кредитномодульної системи організації навчального процесу. Висвітлено етапи наукового
пошуку, критерії його аналізу, концептуальний апарат досліджень з урахуванням
специфіки спеціальностей.
46. Дем’янюк Т. та ін. Превентивне
виховання учнівської молоді: Інноваційні технології: Навч.-метод. посіб. – К.;
Рівне: Волинські обереги, 2006. – 360 с.
У посібнику на основі результатів педагогічних досліджень у загальноосвітніх
навчальних закладах Березнівського району Рівненської області розкриті концептуальні та теоретико-методичні засади
превентивного виховання учнів різних вікових груп, виховні системи та технології,
зміст, методи та інтерактивні форми роботи.
Посібник розрахований на директорів
шкіл, заступників з виховної роботи, учителів та методистів, студентів вищих навчальних закладів І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації.

47. Матеріали студентської наукової
конференції (березень-квітень 2006
року). – Рівне: НУВГП, 2006. – Вип. 1. –
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236 с.
До збірника увійшли тези студентів Національного університету водного господарства та природокористування, підготовлені до щорічної студентської наукової
конференції університету.
48. Samoljuk O.W. Deutsch: Interessant und einfach
Самолюк О.В. Німецька мова: цікаво і легко: Посібник для студ. вищ. навч.
закладів. – Рівне: Волинські обереги, 2006.
– 308 с.
Даний навчальний посібник –з німецької мови розрахований на студентів вищих навчальних закладів. Матеріал підручника може бути використаний при викладанні німецької мови в університеті чи
в коледжі. Він також може бути використаний тим, хто бажає вдосконалити своє
знання мови.
Посібник складається з семи розділів,
структура кожного з яких сприяє розвитку
та закріпленню мовних знань.
ЗМІ
49. Радчик Р.В. „Літопис буремних
днів”: видавництво „Волинь” (19411944 рр.) у ствердженні української
державності: Монографія / Передм.
М.С.Тимошик / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Рівне: Волинські обереги, 2006.
– 188 с.
У монографії здійснено пробу дослідження на основі досі невідомих широкому загалу архівних документів діяльності
рівненського
видавництва
„Волинь”
(1941-1944 рр.). Подано його структуру,
тематику видань, книжковий репертуар.
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Також розглядається організація й тематична палітра газети „Волинь” як структурного підрозділу видавництва. У виданні
проаналізовано в контексті історично несприятливих умов журналістський доробок авторів газети.
Монографія розрахована на широке
коло читачів, студентів, які навчаються за
спеціальностями „Журналістика” і „Видавнича справа та редагування”, аспірантів,
викладачів.
БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА
50. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і
студентів РДГУ. 20 – 22 квітня 2005 р.
Секція „Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії”. – Рівне:
РДГУ, 2005. – 68 с.
51. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і
студентів РДГУ. 20 – 22 квітня 2006 р.
Секція „Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії”. – Рівне:
РДГУ, 2006.- 62 с.
Збірники укладені на основі матеріалів
секції наукової конференції, проведеної
кафедрою бібліотекознавства і бібліографії РДГУ. До них увійшли тексти і тези
доповідей, у яких розглядаються актуальні
питання книгознавства, бібліотекознавства
і бібліографії в Україні, інформаційних
технологій.
52. Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: Збірник статей з досвіду роботи / Наук. ред
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В.П.Ярощук; ред. Л.Г.Сахнюк – Рівне: Волинські обереги, 2006. – 115с.
Автори збірника – фахівці та практики
бібліотечної справи – розповідають про
стратегічні напрями та інновації в діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки. У статтях висвітлено роботу структурних підрозділів книгозбірні, етапи та
сучасний стан автоматизації бібліотечних
процесів, створення електронного ресурсу
та його відображення у довідковому апараті, організацію доступу до нього користувачів, використання інтернет-технологій
тощо.
Видання буде корисним для спеціалістів
бібліотечної галузі, викладачів і студентів
бібліотечних відділень та факультетів інформаційно-документальних комунікацій.
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
ФОЛЬКЛОР
53. Давидюк В.Ф. Генеалогія українського фольклору. – Рівне: Волинські
обереги, 2005. – 108 с.
Книга пропонує авторське бачення походження основних видів та жанрів українського словесного фольклору у співвідношенні з даними етноісторії.
Розрахована на студентів філологічних
факультетів.
54. Поліссєзнавство: наукові фольклорно-етнологічні та мистецтвознавчі
студії. – Рівне: Волинські обереги, 2006. –
222 с.
Збірник містить дослідження пам’яток
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духовної та матеріальної культури населення регіонів, потерпілих від трагедії, що
сталася внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, фіксує внесок науки та мистецтва, які невтомним сподвижництвом утверджують вагому тематику для увіковічення
від давнини до сучасності самобутній поліський край, його історію, етнологію,
фольклор та мистецтво.
Для визначення оригінальності спадщини вводяться матеріали не тільки з поліських районів Рівненської, Волинської,
Житомирської областей, а також частково
із суміжних регіонів України.
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
55. Вокальчук Г.М. „Я – без зразковості поет” (словотворчість Михайла Семенка): Монографія. – Рівне: Перспектива,
2006. – 201 с.
У монографії вперше здійснено комплексне дослідження авторських лексичних новотворів у поетичному словнику
лідера українського футуризму 20-30 х років ХХ століття Михайла Семенка. Висвітлено теоретичні аспекти оказіальної номінації, проаналізовано семантичні особливості лексичних новотворів, обґрунтовано
вплив чинників позамовного характеру на
конструювання оригінальних номінацій
тощо. Використано значний за обсягом
ілюстративний
матеріал
(інновації
М.Семенка порівнюються з новотворами
його сучасників, у тім числі й російських
футуристів, та поетів наступних поколінь).
Для науковців, викладачів, аспірантів,
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студентів філологічних спеціальностей
вищих навчальних закладів. учителівсловесників та всіх, хто цікавиться проблемами збагачення українського поетичного словника. а також літературним процесом 20-30 років ХХ ст.
ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО.
РИТОРИКА
56. Сагач Г. Вибрані твори : В 5-ти т.
– Рівне: ПП ДМ, 2006. –
Т. 1. Риторика: „Златоуст”. – 288 с.
Т. 2. Хрестоматія: „Золотослів”. – 288
с.
Т.3. Ділова риторика: „Добротословіє”. – 320 с.
Т. 4. Храм слова: „Небо на землі”. –
288 с.
Т.
5.
Риторичний
квітник:
„Нев’янучий цвіт”. – 320 с.
Г.Сагач – доктор педагогічний наук, перший і єдиний в незалежній Україні доктор наук у галузі риторики, професор кафедри логіки філософського факультету
Київського Національного університету
ім. Т.Г.Шевченко, зав. кафедрою риторики ФПКЛ при КДУ ім. Т.Г.Шевченка, нині директор Центру риторики „Златоуст”
Міжрегіональної академії управління персоналом, почесний доктор, академік декількох міжнародних академій etc. Лауреат
багатьох премій. Великою є наукова і
практична цінність її творчого доробку
(понад 300 праць з проблем риторики).
„Риторика” (2000 р.) визнана кращою
книгою року.
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Книги розраховані на студентів, аспірантів, вчителів, журналістів – усіх, хто прагне підвищити риторичну компетентність
та ораторське мистецтво на засадах істини, добра, краси, а також віри, надії, любові.
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
57. Багряний І. Тигролови. Роман. –
Рівне: Волинські: береги, 2006. – 320 с.
Роман „Тигролови” Івана Багряного –
це „поема всеперемагаючого оптимізму”
про пригоди безумного сміливця, втікачакаторжанина, що став „навзаводи зі смертю”. Він не скорився долі, яку готувала
йому сталінська машина, вижив у тайзі і
знайшов своє щастя.
Роман здобув першу премію на Літературному конкурсі у Львові (1944 рік), відзначений Державною премією імені Тараса Шевченка (1992 рік) (посмертно).
58. Бондючна Ю. Не ходіть по душах: Поезії. – Рівне: Азалія, 2005. – 48 с.
Юлія Бондючна народилася в селі Іква
Кременецького району на Тернопільщині.
Навчається в Рівненському державному
гуманітарному університет на факультеті
української філології. Відвідує літературну
студію при міському Палаці дітей та молоді. Член Рівненського обласного літературного об’єднання „Наше коло”.
„Не ходіть по душах” – перша збірка
юної поетеси.
59. Вагилевич І.М., Вагилевич К.М.
Твори. – Рівне: Азалія, 2006. – 368 с.
Книга знайомить з творчим доробком
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односельців-письменників Івана та Костя
Вагилевичів.
Про життєвий та творчий шлях, про літературну та наукову спадщину Івана Вагилевича написано багато (І.Франко,
М.Возняк, М,Шалата, В.Грабовецький,
Г.Дем’ян та багато інших). Як етнограф
І.Вагилевич вивчав духовну та матеріальну
культуру бойків і гуцулів, цікавився історією опришківського руху, досліджував історію скиту Манявського. Його наукові
праці й досі мають цінність. Найбільш відомий його творчий здобуток – виданий у
1837 році спільно З М.Шашкевичем та
Я.Головацьким фольклорно-літературний
альманах „Русалка Дністрова”.
Майже не відома сьогодні творчість
К.Вагилевича. Він є автором двох поетичних книжок „Україна непоборна” (1941)
та „Триєдність” (1968). А ще він – упорядник букваря для дітей емігрантів, абетки
музики та співу, автор підручника англійської мови. Значна частина його творів
залишається у рукописах і ще чекає своїх
дослідників та видавців.
Книга видана за ініціативою Романа Василишина, просвітянина, кандидата економічних наук, академіка Острозького
Академічного Братства, односельця авторів.
60. Вельський В. Скальпель и жизнь.
Воспоминания хирурга. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – 224 с.: іл.
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Хірург Володимир Вельський – відомий
учень видатного київського хірурга, академіка М.М. Амосова, відомий своїм творчим талантом і професійним майстерством не тільки на Подолі, де він народився,
Поліссі, Волині і Слобожанщині, де він
працював, але і по всій Україні. За свою
більш як піввікову хірургічну практику від партизанського лікаря до головного
обласного хірурга - він зробив більше 10
тис. операцій. У 1957 р. в м. Рівному він
одним з перших лікарів в Україні зробив
операцію на серці не в спеціалізованій
клініці, а в умовах обласної лікарні.
61. Гузенкова Д. Обов’язково збудеться: Вірші. – Рівне: Волинські обереги,
2006. – 52 с.
Дарина Гузенкова займалася в літературному об’єднанні „Поетарх”, закінчила
журналістські курси при Рівненському палаці дітей та молоді. Була нагороджена
дипломом в номінації „Коли строку диктує почуття” за активну роботу в літературному житті палацу. Друкується в періодиці. Нині навчається в Національному
університеті „Острозька академія” на спеціальності літературна творчість.
„Обов'язково збудеться ” - перша збірка
юної поетеси.
62. Дзюба Н. На перекрестках судьбы: Лирика. – Костопіль: РОСА, 2006. –
68 с.
Більша частина життя Н.С.Дзюби
пройшла на Донбасі, де вона народилася,
закінчила медучилище, працювала медсестрою, потім, оволодівши новою професією, - майстром по збагаченню вугілля. З
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2001 живе у м. Рівне. Вірші почала писати
у 1998 році. Друкувалася у газетах, в альманасі „Наше коло” у 2005 р. і всеукраїнському альманасі „Від серця до серця”.
Відвідує літературне об’єднання при Спілці письменників м. Рівне.
63. Жакун М. Веселочка: Книжкарозмальовка для дітей дошк. і шк. віку /
Художник П.Мазур. – Рівне: Каліграф,
2006. – 20 с.
Автор – член літературно-мистецького
об’єднання „Веселка” при гощанській районній газеті „Рідний край”, член Всеукраїнської спілки краєзнавців. Лауреат премії ім. І.Шишка. Літературні твори друкувались у районній, обласній, республіканській пресі, альманахах „Гостинець”
(2000), „Безсоння” (2001), „Суцвіття”
(2006), звучали на каналах обласного радіо
та телебачення. Автор книг „Вишиванка”,
„Щедрий
кавалер”,
„Неслухняний
м’ячик”, „Тучин”, „Світоч знань”, „Круговерть”.
64. Жакун М. Відгадай і розмалюй:
Книжка-розмальовка для дітей дошк. і шк.
віку / Художник М.Марчук. – Рівне: Каліграф, 2006. – 20 с.
Нова книжка поета – це збірочка віршованих дитячих загадок. Ілюстрації намалював вчитель із с. Малиновка Гощанського району Рівненської області Микола
Марчук.
65. Кондратьев А.А. На берегах
Ярыни. – Рівне: Волинські обереги, 2006.
– 368 с., іл.
Понад два десятиліття – з 1919 по 1939
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рік включно - жив у родовому маєтку своєї
дружини у Дорогобужі Олександр Кондратьєв. Той самий, про кого Олександр
Блок у своїх щоденниках писав: ”Кондратьев удивительный человек... Он совершенно целен, здоров, силен инстинктивной волей; всегда в пределах гармонии, не
навязывается на тайну, но таинственен и
глубок. Он – страна, после него душа
очищается – хорошо и ясно”.
Саме на час перебування Кондратьєва
на Рівненщині припадає його творчий
розквіт. Проте про нього не було жодної
згадки в місцевих виданнях, аж допоки
2001 року клуб „Баюн” не опублікував коротку біографію письменника у клубовській газеті „Яръ”.
За ініціативою російського культурного
центру Рівненської області побачила світ
книга, до якої увійшли твори „ровенського періоду” творчості Олександра Кондратьєва – „демонологічний” роман „На
берегах Ярыни”, збірник сонетів „Славянские боги”, а також різноманітні матеріали, присвячені життю і творчості письменника.
66. Кондратюк А.І. Випромінювання
любови: Роман у листах і новелах. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – 388 с.
Андрій Іванович Кондратюк – відомий
український письменник: прозаїк, літературознавець. Народився у Березнівському
районі Рівненської області. Закінчив факультет журналістики Львівського університету. Член Національної спілки пись45

менників України, лауреат премії „Благовіст”.
Упродовж десятиліть був відлучений від
офіційного літературного процесу з ідеологічних мотивів. Є автором багатьох романів, новел, повістей, щоденникових записів-новел, численних публікацій в періодиці, т. ін.
Роман „Випромінювання любові” –
про одне з великих людських почуттів,
яке є одним з наймогутніших, тонких і
шляхетніших, яке є і радістю, і стражданням – про любов.
67. Костюкевич Ю. А давай поговорим про вічне. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – 40 с.
„А давай поговорим про вічне” – друга
книжка Юлії Костюкевич, молодої поетеси з Рівного, дипломанта Міжнародного
конкурсу кращих творів молодих українських літераторів „Гранослов” за 2005 рік.
Поезії юної рівнянки – це ніжний і
проникливий голос співучого Полісся, це
світло Душі, яку викресала іскра Божа.
68. Куліш-Зіньків Л. Батіг не для Пегаса: Гумор, сатира. – Рівне: Перспектива,
2006. – 80 с.
Нова збірка українського письменникагумориста має яскраво виражене тематичне спрямування, завдання якого – боротьба за очищення суспільства від пороків,
які й досі є перешкодою для розбудови
нової української, справді демократичної
держави.
69. Літературна Рівненщина: Анто46

логія: до 20-річчя обласної організації
письменників / Упорядники О.Євтушок,
В.Климентовська, Л.Рибенко; передмова
А.Криловця. – Рівне: ВАТ „Рівненська
друкарня”, 2005. – 532 с.
Рівненській організації Національної
спілки письменників України виповнилося 20 років. Поети та письменники Рівненщини представили свої кращі твори, в
яких втілені їх творчі пошуки, кращі літературні традиції краю й неординарне художнє бачення буття.
Серед авторів – маститі автори та молоді члени письменницької організації В антології подаються короткі біографічні довідки.
70. Любисток: Альманах учнівської
творчості. – Рівне: Волинські обереги,
2006. – 48 с.
Учнівські творчі спроби – лише зав’язь
на квітку. Проте спілкування з Музами
Ерато і Калліопою – це гарне прагнення
шліфувати і думку, і слово, і душу, це нагода знову усвідомити, що слова це самоцвіти. Це свідчення любові дітей до рідної
мови – отого найприроднішого і найглибиннішого духовного начала людського
життя, котре має бути в центрі уваги сім’ї,
школи і держави.
71. Мазаний В. Тінь павука: Повісті.
– Рівне: Овід, 2006. – 160 с.
Прозаїк Віктор Мазаний, осмислюючи
крихкий, просякнутий стражданнями воєнного і повоєнного покоління суспільноісторичний матеріал, філософічно зану47

рюється у потаємні глибини тіней, у вир
підсвідомого, в якому містично переплітаються минуле і сучасне, вгадується майбутнє, і цим викристалізовується позапросторова суть буття.
Автор переймається долею українства,
яке либонь одвічно приречене на пошук
шляхів виходу із рабства. Йдеться про поневіряння людності, вигнаної з прабатьківщини і засудженої на страждання у чужій
країні. Темпоритм, заданий фрагментарними вкрапленнями, динамічно перемежовує трагедійні ознаки долі та спалахи
любові, що теж стають карою.
72. Мініч Н. Кохання з присмаком
зради. – Рівне: Перспектива, 2006. – 128 с.
„Кохання з присмаком зради” – друга
книжка відомої рівненської журналістки
Ніни Мініч. Авторка продовжує знайомити читачів з циклом невигаданих житейських історій, сюжети яких побудовані на
реальних фактах. Герої оповідань Н.Мініч
– переважно жінки, які кохають, страждають, помиляються, часто потрапляють у
нелегкі життєві ситуації, але завжди знаходять у собі силу і мужність здолати будьякі перепони на своєму шляху, адже ними
керує всеперемагаюча сила Любові. Звідси
і випливає найважливіша істина людського буття: життя без кохання неможливе,
але й любов не може існувати без страждань та болю.
73. Назаров С. Негромкая лира. Стихотворения и проза. – Рівне: Волинські
обереги, 2006. – 116 с.
Сергій Назаров відомий як ліричий по48

ет. Щирі й проникливі, вони світяться
любов’ю до рідної землі. Книга містить
вибрані ліричні вірші і прозу автора.
74. Олійник Г.В. Чарівна скринька.
– Рівне: Волинські обереги, 2006. – 8 с.,
іл..
Вірші та малюнки семирічної Галинки
Олійник – це щасливе поєднання глибинності думок та безпосередності, це світло Душі, яку викресала іскра Божа, це дарунок нам усім.
75. Орлова Л. С новою надеждой:
Стихи разных лет. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – 54 с.
В шосту поетичну книгу Любові Орлової включені вірші різних років, що раніше не публікувалися, та написані у 20042005 рр. Ліричні мотиві змінюються тривожними громадянськими нотами, а поетична мова Любові Орлової відображає
всю складність її світосприйняття у сучасному житті.
76. Петриков А. Від щирого серця. –
Рівне: Видавець Зень О.М., 2006. – 88 с.
Автор присвячує книгу Олександрі Петриковій - своїй дружині, музі, подрузі,
посестрі по боротьбі, яка (попри перенесений інсульт) поїхала на Помаранчевий
Майдан і за два дні пішла з життя.
Невигадливий малюнок лірики лише
підкреслює щирі, відверті почуття – кохання, смуток, біль розлуки.
Читач відчує світосприйняття автора та
його життєву позицію у патріотичних і
політичних віршах на злобу дня, епігра49

мах на сучасних політиків тощо.
77. Плюхина І. Про що бринять дівочі струни. – Рівне: Волинські обереги,
2006. – 90 с.
Ірина Плюхина друкувалася в періодичній пресі. Лауреат Всеукраїнських літературних конкурсів. Автор збірки „Крила”
(2004 рік).
У новій збірці молода поетеса з Рівного
оспівує світле і чисте почуття кохання, його біль і радість, сум розлук і щасливу
мить зустрічей, пов’язані з ним надії і тривоги, торкається його найніжніших струн.
У ній пломеніє любов до Поліського
краю, його мальовничої природи, до надійних друзів, як її оточують, віра в світлу
долю рідної землі, її синів і дочок.
78. Проріст: Літературний альманах. –
Рівне: Азалія, 2006. – Вип. 2. – 64 с. – (Бчка Рівненської „Просвіти”. Чис. 10)
В альманасі вміщено твори учасників
літературного конкурсу „Перло многоцінне”, проведеного серед учнів та студентів у 2005 році до Дня української писемності та мови Рівненською обласною
організацією ВУТ „Просвіта” імені
Т.Г.Шевченка.
Поетичні та прозові доробки молодих
учасників конкурсу різні за жанрами, темами, рівнем майстерності, але всі вони
просякнуті щирістю, відвертістю, чутливістю сприйняття світу. Тому і надихають,
підносять душу і пробуджують у серцях
добро.
79. Рачок П.Т. Осіння сповідь. – Рів50

не: Волинські обереги, 2006. – 64 с.
Павло Рачок у новій поетичній збірці
пропонує увазі читачів вірші, написані
протягом кількох останніх років. Щирі й
проникливі, вони світяться любов’ю до
рідної землі, пульсують тривогою за сьогодення і майбутнє України, несуть трепетний світ любові.
80. Сербін Г. Бринять Горині хвилі...: Пісні різних років. – Рівне: Волинські
обереги, 2006. – 92 с.
Поезія Георгія Сербіна, автора багатьох
прозових і поетичних книг, виданих ним
за півстоліття творчої праці, бере свої витоки з глибинних джерел народного фольклору. Закоханий у чарівний Поліський
край, його неповторну природу, талановитих людей, трударів і піснярів, - він
звідси черпає своє натхнення. Поезія його
лірична, мелодійна і співуча. Як зазначив
талановитий літописець Волині Григорій
Дем’янчук про його вірші – „майже всі
вони співаються”.
У збірнику представлено вибрані твори,
написані автором з 1956 по 2006 роки, які
найбільше характеризують пісенну творчість поета. Публікуються також короткі
відомості про композиторів, перелік видань, в яких друкувались пісні.
Книга видана до 75-річчя від дня народження Г.Сербіна та 50-річчя його творчої
діяльності.
81. Скуратівський В. Я сам про себе
розкажу. – Рівне: Волинські обереги,
2005. – 276 с.
В.Скуратівський – український прозаїк,
народознавець, лауреат багатьох премій.
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Започаткував і був головним членом журі
фольклорно-етнографічних фестивалів, в
т.ч. й міжнародних. Автор багатьох народознавчих книг, серед яких „Берегиня”
(1987), „Посвіт”, „Погостини”, „Покуть”,
„Місяцелік”, „Святвечір”, „Святки”, „Білояр”, „Мамина молитва” (2004).
„Я сам про себе розкажу” – останнє
прижиттєве видання письменника, у якому
через власне бачення автора віддзеркалюється доба повоєнного і нинішнього часу,
історичні події, люди, їхні долі.
82. Столярчук Б. Ти – маленька планета: Терцини. – Костопіль: РОСА,
2005. – 54 с.
Б.Столярчук – автор більше 40 книг нарисів, віршів, довідників, посібників, методичних розробок, покажчиків, енциклопедій. Він є членом п’яти творчих спілок України: Національної Всеукраїнської
музичної спілки, Національної спілки журналістів, Всеукраїнської спілки краєзнавців, Національної спілки художників, Національної спілки театральних діячів.
До нової збірки Богдана Столярчука
увійшли трирядкові вірші, в яких оспівані
найщиріші почуття до коханої жінки.

83. Суцвіття: Літ.-мист. альм. – Тучин,
2006. – Вип. 1. – 76 с.
Любов до рідного краю, своєрідність
життєвої позиції, утвердження високих
моральних принципів, розкриття болючих тем сьогодення, прагнення через сло52

во висловити свої найпотаємніші почуття
– така тематика першого літературномистецького альманаху творчого суцвіття
учителів та учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів с.
Тучин.
84. Тимчак М. Бавило: Вірші для дошкільного та молодшого шкільного віку.
– Рівне: Овід, 2006. – 28 с.
Книга видана за сприяння Рівненської
облдержадміністрації та обласної ради
відповідно до обласної Програми розвитку книговидавничої справи, сприяння збільшенню випуску книжкової продукції місцевих авторів у Рівненській області на
2006 – 2010 роки.
85. Ткачук Н. Неспокій. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – 76 с.
До першої збірки поезії досвідченої
вчительки-філолога увійшли поетичні
твори, написані протягом 2000 – 2005 років.
Вірші, гуморески – це своєрідний відгук
небайдужого жіночого серця на ті непрості суспільні процеси, які відбуваються нині
в Україні.
Зрілість, виваженість мислення, філігранна витонченість слова, оригінальна
манера показу подій справляють враження
про поетесу, як про зрілого майстра, який
може розбудити в читачеві співпереживання, здатність пройнятися болем, а також відчути і красу, значимість, скороминучість людського буття, захопитися чарами природи.
86. Фадеев И. Поэзия.– Рівне: ОАО
„Рівненська друкарня” , 2006. - Т. 1. – 208
с.
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Ігор Миколайович Фадєєв у своїх поетичних творах сповідує віру у перемогу
морального, інтелектуального, духовного
удосконалення людини. Ця віра визначає
все у творчості поета: жанрову систему,
головним у якій є жанр історичної поеми;
вибір гострих, драматичних сюжетів, що з
особливою силою впливають на читача
завдяки розкриттю характерів конкретних
історичних персонажів; насиченість творів реаліями минулого життя, які подаються у розгорнутих описах та в авторських примітках до поем; використання
прямих суджень морально-етичного характеру у формі ліричних відступів та моралізаторських епілогів; стилістично виправдане застосування зображально-виразних
мовних засобі, діалектизмів та архаїзмів
поряд із повнотою діапазону сучасної літературної лексики.
Трагедія „Клеопатра”, поеми „Шахерезада” і „Магдаліна”, вірші – - це захоплюючий, життєстверджуючий поетичний
світ з яркими образами, що відкривається
читачеві.
87. Франко І. Повісті та оповідання.
– Рівне: Рівненське об’єднання т-ва „Просвіта”, 2006. – 424 с.: іл.
Проза Івана Франка, великого українського письменника, поета, літературознавця, критика, публіциста, перекладача, ученого, громадського діяча (1856-1916) посідає значне місце в його творчості, що зумовлено глибоким соціальним змістом
творів.
У книгу включено повісті „Основи суспільності” (1897) та „Великий шум”(1908)
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і оповідання „Батьківщина”(1904) та
„Сойчине крило” (1905).
Видання присвячено 150-літтю письменника.
88. Цимбалюк Є. Замах на яблучко.
Земляцькі бувальщини. – Рівне: Волинські
обереги, 2006. – 56 с.
Це гора з горою не сходиться, а людина
з людиною – неодмінно. З доброго дива
чи гіркого. Ось так слово до слова, справа
до справи – і народжуються неординарні
ситуації, які, набувши статус бувальщин,
надовго вкорінюються у людське буття.
Бувальщини, що склали основу книжки, позначені волинсько-поліським колоритом. Запропоновані читачеві унікальні
історії відбувалися саме на дивовижних
теренах Рівненщини та Волині.
89. Шлімменг В. Соло ні звідки. Вірші. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – 60
с.
Владислава Шлімменг (Заїка Ольга) –
філолог за освітою, закохана у рідну природу, краса якої щедро дарує натхнення.
Друкувалася у місцевій та всеукраїнській
періодиці, альманахах. У 1996 році зайняла 1 місце у міжнародному молодіжному
літературному конкурсі ім. Марії Бек (Канада), присвяченому роковинам аварії на
ЧАЕС.
Автор пише двома мовами – українською та російською, вплітаючи абсолютно
різний архетипичний, міфологічний, історичний матеріали. В її українській творчості танцюють казкові птахи, розквітають фантастичні квіти, встає незвичайне
сонце, яке світить лише на Рівненщині,
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звідки вона походить. Це світ етикоінтуїтивного інтроверта. У віршах російською – все інакше: туманний Петербург,
японська, китайська міфологія, буддизм,
індуїзм. Інтелектуалізм, зведений у культ...
Читач знайде у поезії В.Шлімменг глибокий смисл, талановитість, оригінальність та самобутність.
90. Ярощук О.Б. Невигадані історії.
– Рівне: Волинські обереги, 2006. – 200 с.
Поштовхом для написання книги стали
роздуми про швидкоплинність життя, яке
в будь-яку хвилину може обірватися. невиліковна хвороба налаштувала авторку на
велике терпіння і, споглядаючи на долі
своїх односельців, вона всім своїм єством
закликає: „Не марнуйте свого життя, цінуйте кожну щасливу мить”.
Герої оповідань – реальні прототипи
людей, які проживають у селі Симонів,
що на Рівненщині.
Попри увесь трагізм, який випав на долю декого з них, просвічується вогник доброти і надії.

МИСТЕЦТВО
91. Іляшевич В.В. Митці Дерманя.
Біографічний довідник. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – 44 с., іл.
Біографічний довідник – перше видання про професійних та аматорських літе56

раторів, композиторів, диригентів, виконавців, художників, керівників художніх
колективів, народних умільців, чиї життєві
і творчі шляхи пов'язані з селом Дермань.
Видання присвячено 100-річчю від дня
народження Уласа Самчука.
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
92. Георгій Косміаді: Каталог художніх робіт із фондів музею історії Рівненської української гімназії та Рівненського
обласного краєзнавчого музею. – Рівне,
2006. – 98 с.
Художник, архітектор, педагог Георгій
Косміаді жив і працював у Рівному до
1940 року. Відірваний від рідної землі обставинами життя, Георгій Косміаді зумів
створити багату у візуальному та інтелектуальному плані художню систему.
Живописні роботи, представлені в каталозі, здебільшого зберігаються у фондах
народного музею історії Рівненської української гімназії та Рівненського обласного
краєзнавчого музею.
Творча спадщина художника повернута
на Україну Надією Косміаді, дочкою художника.
93. Мистецька палітра Рівненщини /
Упорядники Ф.Бобрик, Т.Лукашевич. –
Рівне, 2006. – 14 с., іл.
Ілюстроване видання знайомить з художніми витворами митців Рівненщини,
які працюють в різних видах образотворчого мистецтва. Читач зможе побачити
живописні роботи художників – пейзажі,
натюрморти, тематичні картини тощо, а
також твори скульпторів, які працюють в
різних стилях і жанрах; вироби майстрів
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декоративно-ужиткового мистецтва з кераміки, дерева, текстилю. Репрезентовано
графічні роботи, дизайн, архітектуру, т. ін.
Представлене видання доводить, що
митці Рівненщини живуть інтенсивним
творчим, самобутнім життям, яке має широку амплітуду естетичних, символічних
та семантичних шарів.
МУЗИКА.
ВИДОВИЩНІ МИСТЕЦТВА
94. Володько С. Пахощі Волинської
землі: Десять пісень на сл. Богдана Столярчука. – Рівне, 2006. – 24 с.
До збірнику увійшли десять пісень для
жіночого і чоловічого хору, ансамблю,
квартету, тріо, написані на слова Богдана
Столярчука.
Збірник розрахований на студентів вищих і середніх навчальних закладів, професійних та аматорських колективів, на
широке коло шанувальників вокальногохорової музики.
95. Другий Всеукраїнський відкритий конкурс молодих виконавців (ансамблів) на духових та ударних інструментах
ім. В’ячеслава Старченка 12-16 квітня 2006
року. – Рівне: Волинські обереги, 2006. –
108 с.
Конкурс засновано як данину світлій
пам’яті В.М. Старченка (1942-1989) – засновника кафедри духових та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, видатного диригента, музиканта, пе58

дагога та науковця, доцента, заслуженого
працівника культури України.
Видання починається із звернень представників влади, керівних органів культури
до учасників та конкурсантів, далі розміщено невеличку статтю „В’ячеслав Старченко – диригент, педагог, громадський
діяч”. Представлена програма та умови
конкурсу, склад орг- та виконавчого комітету, членів журі, та учасників, їх фотографії.
96. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України:
Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. –
Рівне: Волинські обереги, 2006. – Вип. 1. –
110 с.
У збірнику містяться результати наукових досліджень у жанрі духової музики, в
якому поєднані різні підходи дослідників
до розкриття питань з історії виконавства
на духових інструментах, створення духових оркестрів та перспективи їх розвитку,
а також з методики викладання гри на музичних інструментах.
Наукові і деякі публіцистичні статті торкаються проблемних питань, містять корисну інформацію для викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів і
широкого кола шанувальників духового
інструментального та оркестрового мистецтва.
97. Куліш-Зіньків Л., Ведмедеря М.
Дай мені, кохана, руку. – Рівне: Перспектива, 2006. – 32 с.
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Нова збірка українського письменника з
рівненського Полісся Леоніда КулішаЗіньківа та композитора зі Слобожанщини Миколи Ведмедери – це результат творчої співпраці впродовж багатьох років.
За ці роки поет і композитор написали
сотні пісень, адресованих дошкільнятам і
молодшим школярам, які увійшли до збірника „Веселі нотки”, що вийшов друком
у Тернопільському видавництві „Підручники і посібники”.
Збірник адресований шанувальникам
ліричної і жартівливої пісні.
98. Марія Сабат-Свірська: Спогади,
матеріали / Упорядкування, вступ. сл. та
прим. Б.Столярчук; редактор Л. Марчук. –
Рівне: ТзОВ „Овід”, 2006. – 188 с.
Книга присвячена життю, творчості,
педагогічній та громадській діяльності
української співачки початку ХХ ст. Марії
Сабат-Свірської, учениці Станіслава Людкевича, Софії Козловської та Чеслава Заремби, послідовниці знаменитої Соломії
Крушельницької.
У книзі вміщено спогади М.СабатСвірської про життя мистецького Львова,
видатних співаків, музикантів та композиторів, які доповнюються статтями її учнів і
колег, спогадами про неї сина Зоряна
Свірського та її сестри, відомої драматичної актриси Софії Федорцевої.
99. Народно-інструментальне мистецтво: (Наук.-метод. вид.). – Рівне: РДГУ,
2006. – № 3. – 70 с.
У науково-методичному виданні пред60

ставлені матеріали, які зацікавлять музикантів-народників: стаття О.Степанова, завідувача кафедрою, професора до 35річчя кафедри народних інструментів Інституту мистецтв РДГУ, М.Давидова, доктора мистецтвознавства, професора, зав.
кафедрою народних інструментів Національної Музичної академії України ім.
П.Чайковського про українське струннощипкове академічне мистецтво, Ю. Яценка, засл. артиста України, концертмейстера групи кобз Національного оркестру
народних інструментів про історію кобз,
М.Имханицкого, доктора мистецтвознавства, професора Російської Академії музики ім. Гнесиних про народні інструменти
у вітчизняній музичній культурі тощо.
Окремий розділ – „На нотних сторінках”
– подає музичні обробки для народних
інструментів.
100. Пилипчак В. Школа гри на валторні.– Рівне: Волинські обереги, 2006. –
Т. 1. – 62 с.
Задум цієї „Школи гри” виник через
дефіцит подібної методичної літератури
для валторністів-початківців. Автор пропонує учням крок за кроком розгадувати
послідовність етюдів і п’єс, навчитися користуватися щоденними вправами для
підготовки губного апарату до занять, розвивати абстрактне мислення, привчаючись з перших кроків рахувати, читати
нюансові, темпові і інші вимоги. Тобто
паралельно з початком освоєння інструменту з одного звуку учень вивчає „пре61

мудрості” метрів і ритмів, що якісно підносить його відразу на дуже високий щабель розвитку.
Підручник рекомендований для валторністів-початківців 1-2 класів, а також трубачам та іншим виконавцям на мідних духових інструментах.
101. Терещук М. Inter ego: п’єси для
фортепіано. – Рівне: РДГУ, 2005. – 41 с.
Збірник вміщує 5 авторських п’єс для
фортепіано молодого рівненського композитора Мирослави Терещук. Твори характеризуються яскравою піднесеною
емоційністю, що межує з чутливою замріяністю. Матеріал збірника може використовуватися як навчально-методичний допоміжний матеріал у процесі навчання
студентських вузів у класі фортепіано.
ТЕАТР
102. Заворотній О.Т., Лопандя В.М
Психофізична техніка та тренінг актора. Навч. посіб. для студентів спеціалізації 7.020201 „Театральне мистецтво”. –
Рівне: РДГУ, 2006. – 269 с.
Навчальний посібник укладено відповідно до навчальної програми курсу „Театральне мистецтво”, розкривається важлива роль у практичній підготовці актора до
професійної діяльності. У книзі зібрані й
систематизовані поради, вправи та розробки техніки та тренінгу артиста, дається
широкий спектр методик та технік психотренінгу актора від простої релаксації до
акторського тренінгу.
103. Моя країна – Україна: Зб. сценаріїв дит. та молодіж. святк. і розважально62

дозвіллєвих заходів. – Рівне: Волинські
обереги, 2006. – Вип. 1. – 112 с.
Матеріали збірника є цінними з методичної точки зору, оскільки містять інноваційні форми, драматургію, режисуру дозвіллєвих заходів, технології модернізації
традиційних заходів у сучасній культурновиховній практиці, нові підходи до роботи з учасниками. Сценарії можуть використовуватись у системі підвищення кваліфікації працівників культури, дозвілля та позашкільної роботи.
ХОРЕОГРАФІЯ
104. Годовський В.М., Гордєєва
О.Ю. Ритміка: Методичні рекомендації,
практичні вправи для студ. кафедри театральної режисури. – Рівне: РДГУ, 2006. –
32 с.
Рух, ритміка – це ті складові, що допомагають актору втілювати завдання режисера в пластиці та в просторі Вивчення
цього напрямку акторської майстерності і
має на меті методичний посібник.
Призначений для студентів кафедри
театральної режисури.
105. Годовський В.М., Гордєєв В.А.
Танці для дітей: Репертуар. зб. з метод.
порадами для студ. вищих навч. закладів
та керівників хореогр. колективів. – Рівне:
РДГУ, 2006. – Вип. 3. – 72 с.
Збірник включає в себе дитячі танці народів світу, зокрема український танець
„Обід косарикам”, молдавські танці „Виноград” та „Жайворонок”, вірменський
„Танець з хустками”.
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Автори спробували на прикладах народних танців допомогти дітям досягти
кращого рівня виконання танців. Також
зрозуміти красу, традиції, культуру, особливості виконання танців різних народів
світу.
Запропонований збірник стане в пригоді керівникам хореографічних колективів, студентам.
106. Ізоляція в джазовому танці (теорія та практика): Метод. рекомендації з
дисципліни „Джаз та афро-джаз танець”
для студентів І курсу спец. 7.020202 „Хореографія” (спеціалізація „Сучасна хореографія”) / Упоряд. А.В. Скоцький,
Т.Й. Лобан. – Рівне: РДГУ, 2006. – 12 с.
У методичному посібнику розглядається принцип ізоляції в танці. Цей принцип є одним з основних, на якому базується техніка
джазового та афроджазового танцю. У посібнику описані усі
види рухів на ізоляцію.
Призначений для студентів І курсу спеціальності 7.020202 „Хореографія” (Спеціалізація „Сучасна хореографія”).

107. Легка І.П. Польський народносценічний танець: Методична розробка
для студентів вищих навчальних закладів
спеціальності 7.020202 „Хореографія”. –
Рівне: РДГУ, 2006. – 45 с.
В методичному посібнику дається розкладка і опис рухів польського народно64

сценічного танцю. Він знайомить з основними положеннями ніг, рук, корпусу та
манерою виконання танцювальних рухів.
Дається характеристика найбільш поширених польських танців (полонез, краков’як, куяв’як, оберек чи обертас, мазурка).
108. Основи тепдансу: Навчальна програма та методичні рекомендації для студентів ВНЗ, керівників ансамблів сучасного танцю, викладачів дитячих шкіл мистецтв / Укладачі Д.І.Манелюк, Е.В.Манелюк. – Рівне: РДГУ, 2005. – 20 с.
Предмет „Основи тепдансу” є важливою складовою професійного навчання
майбутнього балетмейстера сучасної хореографії.
Програма включає весь арсенал рухів
тепдансу. В ній послідовно подано основні уроки степу, передбачений комплексний підхід щодо навчально-тренувальної
та виховної роботи.
В тематичному плані подається орієнтовний розподіл годин за темами.
РЕЛІГІЯ. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ
109. Воспоминания о почаевском
старце архимандрите Ахиле (схиархимандрит Феодосій /Орлов/, отошел ко
Господу 20.06.2003 на 97 году жизни).
Светлой памяти старца посвящается. –
Изд. 1-е. – К.- Рівне: Рівненська друкарня,
2006. – 600 с.
Життя і блаженна кончина схиархімандрита Феодосія є втіленням всепоглинаючої любові та безкорисливого служіння
Господу Ісусу Христу.
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96 років він прожив у пості, послушництві, молитві. Все життя його було спрямоване на одне: нести Слово Боже, стяжати благодать Духа Святого, жити, як вчить
Православна Церква, як заповідав нам Господь наш Ісус Христос.
Серед величезної кількості зцілених та
напоумлених ним людей старець Феодосій набув широкої відомості за ім’ям , даним йому у чернечому постригу, архімандрит Ахил. Життєпис розповідає про
життєвий шлях та духовний подвиг старця.
110. Горобець А., протоієрей. Православний Храм. – Рівне: Парафія свв Віри,
Надії, Любові та матері їх Софії УПЦ КП,
2006. – 156 с.
В наш час відбувається процес навернення людей до Бога. До храму тягнуться
люди різних національностей, соціального походження, віку та професій. Але
найперше, що зупиняє деякого з них на
порозі Дому Божого, – це незнання правил поведінки в ньому та людський страх
перед оцінкою християнами їхніх перших
невпевнених кроків на шляху до спасіння.
Причиною цього, безумовно, є та безбожна політика, яка в недалекому минулому
проводилась на теренах нашої Батьківщини.
Книга має на меті допомогти тим, хто
шукає дорогу до храму.
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111. Джон Хэдинг. Книга пророка
Даниила / Пер. с англ. О. Тарасюк. –
Ровно: Живое слово, 2006. – 204 с.
У своїй книзі автор пояснює значення
видінь, даних Даниїлу. Автор вірить, що
Господь благословляє кожного читача цієї
книги, і надіється, що наслідком вивчення
книги пророка Даниїла стане життя, присвячене прославлянню Ісуса Христа.
Книга адресована тим, хто бажає глибоко вникнути в Свячене Писання і отримати користь від його вивчення.
112. Джон Хэдинг. Первое послание
к Коринфянам / Пер. с англ. С. Николенко. – Ровно: Живое слово, 2006. – 340
с.
В своїй книзі автор детально і послідовно розглядає як відомі, так і більш складні тексти Першого послання до Коринфян. В той же час автор показує, що значення послання можна краще сприйняти,
якщо враховувати його контекст.
Книга розрахована на тих, хто бажає
широко вникнути в Священне Писаніє і
отримати користь від його вивчення.
113. Мак Шейн А. Третья и четвертая Книги Царств / Пер. с англ.
С.Денисюка. – Ровно: Живое слово, 2005.
– 416 с.
Альберт Мак Шейн народився 1914 року в Ірландії. Присвятивши себе на труд
для Господа, він став вірним й серйозним
проповідником Євангелія. Він був дуже
здібним тлумачем Біблії, маючи велике
практичне знання Святого Письма.
У книзі автор відмічає, як принципи,
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що виявляються під час вивчення натхненних Богом записів стародавньої історії царств Ізраїля, впливають на християнське життя у наш час.
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
114. Глускін В.В. Світ у злі: Філософське-публіцистичне есе. – Рівне: Принт
- Хаус, 2006. – 338 с.
Книга – філософське публіцистичне
есе, авторські роздуми, де зроблена спроба осмислити історичний досвід споконвічного розгалуження добра та зла як випробування духовної спроможності людини. Матеріали видання можуть бути використані в навчальних курсах з проблем
історії та етичного виховання.
ПСИХОЛОГІЯ
115. Юрченко В.М. Психічні стани
людини: системний опис: Монографія.
– Рівне: ПП Самборський І.О., 2006. – 576
c/
У монографії представлена спроба використання в якості методологічного засобу системного підходу до вирішення актуальних завдань сучасної психології – інтеграції та систематизації психологічних
знань взагалі та дослідження психічних
станів людини зокрема. Докладно висвітлені процедури та результати трьох етапів
проведеного дослідження: особливості
формування уявлень про системну природу поняття „психічний стан” як модель
відповідного явища людської психіки; системні характеристики та системні описи
груп психічних станів (емоційні, вольові,
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мисленнєві, перцептивні, змінені).
Книга призначена психологам, аспірантам та студентам факультетів психології, а
також спеціалістам суміжних галузей, які
займаються проблемами людинознавства.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ
116. Книга Рівненщини 2005: Анотований каталог видань (З фондів Рівненської державної обласної бібліотеки). /
Укладач та редактор Л.Г.Сахнюк. – Рівне:
Волинські обереги, 2006. – Вип. 3. – 78 с.
3-й випуск анотованого каталогу видань
“Книга Рівненщини” продовжує інформувати читачів про книги місцевих видавництв, які надходять протягом року до
фондів Рівненської державної обласної
бібліотеки. У даному випуску анотуються
надходження 2005 року. Кожний бібліографічний опис супроводжується анотацією та копією обкладинки. До каталогу
створений допоміжний апарат: Іменний
покажчик, Алфавітний покажчик назв видань, Покажчик книжкової продукції видавництв області.
117. Криниці щедрої душі: До 70річчя від дня народження Григорія Семеновича Дем’янчука: Біобібліогр. покажч. /
Укладачі: Н.М.Кожан, Н.О.Нікітіна; Редактор Л.Г.Сахнюк. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – 72 с.; іл. – (Сер. „Дослідники
Рівненського краю”)
Покажчик присвячений Г.С.Дем’янчуку,
відомому рівненському журналісту, літератору, краєзнавцю, громадському діячу та
приурочений до 70-річчя від дня його на69

родження. Тут подаються бібліографічні
описи
окремо
виданих
творів
Г.Дем’янчука, публікацій в збірниках, газетах та журналах, матеріалів про його життя та діяльність. В покажчик включено
спогади про цю світлу людину
М.Пшеничного („Григорій Дем’янчук: Літературний портрет”) та Є.Шморгуна
(„Вогник його посвіту”).
Видання доповнене довідковим апаратом та фотоілюстраціями.
118. „Острожчино! Душа твоя жива...”: (Що читати про Острозький район): Реком. бібліогр. покажч. / Острозька центр. район. б-ка. – Острог, 2006. – 76
с.; іл.
До уваги читачів вперше пропонується
універсальний рекомендаційний бібліографічний покажчик, у якому представлена інформація про нову літературу, яка
висвітлює всі сторони розвитку району і є
доповненням науково-допоміжного бібліографічного
покажчика,
виданого
РДОБ до 900-річчя Острога – „Одвічні
джерела. Острогу – 900”. – Рівне, 2000.
Всі матеріали виявлені у зведеному систематичному краєзнавчому каталозі Острозької ЦРБ, Рівненської державної обласної бібліотеки, бібліотеці Національного університету „Острозька академія”,
фондах Острозького державного історико-культурного заповідника та переглянуті
de viso.
119. Повстанські та стрілецькі пісні:
Рекомендаційний список літератури /
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Укладач
Л.
Костильова;
Редактор
Л.Г.Сахнюк / Рівнен. держ. обл. б-ка. –
Рівне: Волинські обереги, 2005. – 28 с.
Видання містить інформацію про українські історичні пісні, зокрема стрілецькі
пісні та пісні Української Повстанської
Армії, що виникли в буремному ХХ столітті. Тут представлені відомості про наявні в фондах Рівненської державної обласної бібліотеки книги, статті із збірників, газет, журналів, що вийшли з 1990 по
2005 р.
Покажчик складається з чотирьох розділів. В кожному розділі описи розташовані за алфавітом прізвищ авторів та назв
творів.
В розділах “Повстанські пісні” та
“Стрілецькі пісні” подано бібліографічні
описи окремих творів, значна частина
яких записана на території Рівненської та
Волинської областей.
Завершує посібник розділ, де зібрана
література про повстанські та стрілецькі
пісні.
Видання розраховане на працівників
творчих колективів, краєзнавців, філологів, фольклористів, широкий читацький
загал.

120. Поклик душі: До 100-річчя від
дня народження Олени Теліги: Біобібліограф. покажч. / Укладач: Л.А. Костильова;
Редактори:
Р.М.
Щербан,
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Л.Г.Сахнюк. – Рівне: Волинські обереги,
2006. – 32 с. – (Сер. „Славетні земляки”)
Біобібліографічний покажчик присвячено Олені Іванівні Телізі, відомій українській поетесі, громадському діячу, та приурочено до 100-річчя від дня її народження.
До видання включено твори друку, які
висвітлюють творчу спадщину Олени
Теліги, літературу про її життя та
діяльність.
Видання доповнене довідковим апаратом: алфавітним покажчиком назв та
іменним покажчиком.
Покажчик стане в нагоді літературознавцям, педагогам, історикам, краєзнавцям,
бібліотечним працівникам, студентській
молоді та всім, хто звертається до вивчення життєвого і творчого шляху Олени Теліги.
ДОДАТОК
ВИДАННЯ, ЩО ПРОДОВЖУЮТЬСЯ
121. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. – Рівне:
НУВГП, 2006. – Вип. 1 (33). – 296 с.
У збірнику опубліковані наукові статті з
раціонального використання природних
ресурсів, сільськогосподарський меліорацій, гідротехнічних споруд, будівництва,
машинознавства. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та
студентів навчальних закладів.
122. Вісник Національного університету водного господарства та природо72

користування. Зб. наук. праць. – Рівне:
НУВГП, 2006. – Вип. 2 (34). Ч. 1. – 364 с.
У збірнику опубліковані наукові статті з
раціонального використання природних
ресурсів, сільськогосподарських меліорацій, гідротехнічних споруд, будівництва,
машинознавства.
Призначений для наукових працівників,
інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.
123. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. – Рівне:
НУВГП, 2006. – Вип. 2 (34). Ч. 2. – 306 с.
У ювілейному випуску Вісника (механіко-енергетичному ф-ту – 70 років, кафедрі
розробки родовищ корисних копалин –
70 років, кафедрі будівельних, дорожніх,
меліоративних машин і обладнання - 40
років) опубліковані наукові статті з машинознавства. Призначений для наукових
працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.
124. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. – Рівне:
НУВГП, 2006. – Вип. 3 (35). – 452 с.
У збірнику опубліковані наукові статті з
раціонального використання природних
ресурсів, сільськогосподарських меліорацій, гідротехнічних споруд, будівництва,
машинознавства.
Призначений для наукових працівників,
інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.
125. Вісник Національного університету водного господарства та природо73

користування: Зб. наук. праць. – Рівне:
НУВГП, 2006. – Вип. 4 (36). Ч. 2. – 218 с.
У збірнику опубліковано наукові статті з
раціонального використання природних
ресурсів, сільськогосподарських меліорацій, гідротехнічних споруд, будівництва,
машинознавства. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та
студентів ВНЗ.
126. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка: Зб. наук.
праць. – Рівне: НУВГП, 2006. – Вип. 2
(34). – 248 с.
У збірнику опубліковані наукові статті з
економічних наук.
Призначений для наукових працівників,
інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.
127. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка: Зб. наук.
праць. – Рівне: НУВГП, 2006. – Вип. 2
(34). Ч. 2. – 305 с.
У збірнику опубліковані наукові статті з
машинознавства.
Призначений для наукових працівників,
інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.

128. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка: Зб. наук.
праць. – Рівне: НУВГП, 2006. – Вип. 3
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(35). – 204 с.
У збірнику опубліковані наукові статті з
економічних наук. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та
студентів навчальних закладів.
129. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка: Зб. наук.
праць. – Рівне: НУВГП, 2006. – Вип. 4
(36). Ч. 1. Механізми відтворення людських та матеріальних ресурсів. – 397 с.
130. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка: Зб. наук.
праць. – Рівне: НУВГП, 2006. – Вип. 4
(36). Ч. 2. Проблеми, механізми та інвестиційне забезпечення природокористування. – 510 с.
131. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка: Зб. наук.
праць. – Рівне: НУВГП, 2006. – Вип. 4
(36). Ч. 3. Реформування обліку, аналізу і
аудиту економічних ресурсів в контексті
євроінтеграції. – 513 с.
132. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка: Зб. наук.
праць. – Рівне: НУВГП, 2006. – Вип. 4
(36). Ч. 4. Використання виробничих ресурсів підприємств і регіонів України. –
458 с.
У збірниках опубліковані наукові статті
з економічних наук.
Призначений для наукових працівників,
інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.
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133. Етнокультурна спадщина Полісся. / Упорядкування В.П. Ковальчука. –
Рівне: Перспектива, 2005. – Вип. VI. – 200
с.: іл., ноти.
Збірник продовжує серію видань, присвячених різноманітним аспектам традиційної духовної й матеріальної культури
поліщуків, що мешкають у радіаційно забруднених районах. У книзі друкуються
матеріали й дослідження вчених, краєзнавців, фольклористів, викладачів вузів та
польові автентичні знахідки, що зафіксовані у фольклорно-етнографічних експедиціях.
Видання розраховане на етнологів, фольклористів, мистецтвознавців, етномузикологів, вчителів шкіл, студентів та широке коло шанувальників традиційної культури Полісся.
134. Інва.net: Щокварт. інформ. бюл. /
Рівнен. держ. обл. б-ка, Рівнен. від-ня Фонду соц. захисту інвалідів, Рівнен. обл.
упр. юстиції – Рівне: ДЦНТІ, 2006. – Вип.
12. - 62 с.
Випуск містить матеріали, покликані
допомогти дітям з вадами розвитку. Подаються поради лікаря, психолога, розповіді про наших краян в рубриці “Повір у
себе”, панорама подій, новини спорту. У
рубриці “Право” на різноманітні запитання надають відповіді та консультації спеціалісти. Представлена інформація про народні та нетрадиційні методи лікування
тощо. Приємним сюрпризом є сторінка
для дітей.
135. Інва.net: Щокварт. інформ. бюл. /
Рівнен. держ. обл. б-ка, Рівнен. від-ня Фо76

нду соц. захисту інвалідів, Рівнен. обл. орг.
ВОІ „СОІУ”. – Рівне: Волинські обереги,
2006. – Вип. 13. – 67 с., іл.
13-ий випуск інформаційного бюлетеня
призначений людям з вадами зору та незрячим. Окрім традиційних рубрик, як от:
„Поради психолога”, „Право”, „Нетрадиційні методи лікування”, „Панорама подій”, „Творчість”, „Цікаво знати” та ін. у
бюлетень включені матеріали Всеукраїнського зонального семінару бібліотекарів
України у Рівному (28-30 вересня 2006 р.)
„Місія бібліотек у інформаційному забезпеченні людей з особливими потребами”.
136. Інва.net: Щокварт. інформ. бюл. /
Рівнен. держ. обл. б-ка, Рівнен. від-ня Фонду соц. захисту інвалідів, Рівнен. обл. орг.
ВОІ „СОІУ”. – Рівне, 2006. – Вип. 14. – 78
с., іл.
14 випуск інформаційного бюлетеня
Інва.net вийшов з друку напередодні Міжнародного дня інвалідів. Саме цьому присвячена перша стаття збірника, у якій розповідається про Рівненський територіальний Центр фізичної та соціальної реабілітації інвалідів з порушенням опорнорухового апарату. Читачі ознайомляться з
діяльністю обласного Фонду соціального
захисту інвалідів, Радивилівського відділення медико-соціальної реабілітації інвалідів.
Збірник містить матеріали про гемофілію, зокрема статті Л.Костюк, голови
„Товариства гемофілії” та Ірини Арбекової, реабілітолога Львівського центру реабілітації дітей „Джерельце”.
У рубриках „Поради психолога”, „Пра77

во”, „Нетрадиційні методи лікування”,
„Цікаво знати”. „Повір у себе”, „Творчість”, „Панорама подій”, „Спорт”, „Сторінка для дітей”, „Дошка оголошень” кожен може знайти цікаву для себе інформацію.
Повна електронна версія бюлетенів на
сайті http://libr.rv.ua
137. Наукові записки Рівненського
обласного краєзнавчого музею . – Рівне: Волинські обереги, 2006. – Вип. IV
(Матеріали наукової конференції 25 –
26.10.2006р.). – 304 с.
Цей випуск присвячений 100-річчю з
часу заснування першого музею в місті Рівне.
У збірнику опубліковані матеріали науковців, які відображають сучасний стан
досліджень Волині та Полісся. Низка статей супроводжується фотографіями та додатками, що публікуються вперше.

138. Наукові записки. Сер. „Психологія і педагогіка” / Нац. ун-т „Острозька академія”. – Острог: Вид-во НаУ „Острозька академія”, 2006. – Вип. 7. – 400 с.
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У збірнику висвітлені актуальні проблеми, пошуки і знахідки в різних сферах
теорії і практики психолого-педагогічної
науки, питання загального та спеціального
характеру.
Рекомендовано науковцям, викладачам,
методистам, студентам та всім, хто зацікавлений в освітніх проблемах.
139. Наукові записки. Сер. „Економіка” / Нац. ун-т „Острозька академія”. –
Острог: Вид-во НаУ „Острозька академія”, 2006. – Вип. 8. Ч. 1. – 468 с.
140. Наукові записки. Сер. „Економіка” / Нац. ун-т „Острозька академія”. –
Острог: Вид-во НаУ „Острозька академія”, 2006. – Вип. 8. Ч. 2. – 486 с.
141. Наукові записки. Сер. „Економіка” / Нац. ун-т „Острозька академія”. –
Острог: Вид-во НаУ „Острозька академія”, 2006. –Вип. 8. Ч. 3. – 564 с.
У збірниках опубліковані наукові статті
з актуальних питань трансформації соціально-економічної системи в Україні, розвитку підприємництва, функціонування
фінансової системи та соціальної сфери.
Для наукових працівників, викладачів,
студентів економічних факультетів вищих
навчальних закладів, працівників фінансово-кредитних установа та підприємницьких структур.
142. Погорина: Літературно-краєзн.
журнал Рівненщини / Гол. редактор
Є.Цимбалюк. – Рівне: Овід, 2006. – 150 с.
Це
перше
число
літературно79

краєзнавчого журналу, що став своєрідним
продовженням
літературномистецького однойменного альманаху,
п'ять випусків якого побачили світ у видавництві „Азалія”. Журнальний варіант на
відміну від альманаху, який виходив від
випадку до випадку, виходитиме періодично.
Як пише у зверненні до читачів
Є.Цимбалюк, „...тут сьогодні пристрасно
карбується новітня українська культура – і
слово рівненських письменників, краєзнавців, журналістів, учителів, науковців, загалом усіх, хто не байдужий до славних
витоків рідно краю, повинно звучати на
повен голос”.
143. Регистрация научных открытий
в области общественных и гуманитарных наук: Труды Международного научно-практического семинара. 26 октября
2004 год Санкт-Петербург. – РоссияМосква; Украина-Ровно, 2006. – Вып. 1. –
267 с.
Збірник включає матеріали Міжнародного науково-практичного семінару, що
відбувся 2 жовтня 2004 року у СанктПетербурзі.
144. Ресурсоекономні матеріали,
конструкції, будівлі та споруди. Зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2005. – Вип. 13. –
390 с.
Наведені нові результати фундаментальних та прикладних досліджень в області
будівельних матеріалів та технологій їх виготовлення, теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам,
методів їх розрахунку.
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Призначений для наукових працівників,
спеціалістів проектних організацій і виробничих підприємств будівельної галузі,
докторантів, аспірантів та студентів навчальних закладів будівельного напрямку.
145. Ресурсоекономні матеріали,
конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. пр. / Редактор Є.М.Бабич. – Рівне:
НУВГП, 2006. – Вип. 14. – 496 с.
Наведені нові результати фундаментальних та прикладних досліджень в області
будівельних матеріалів та технологій їх виготовлення, теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам,
методів їх розрахунку. Значна увага приділена питанням реконструкції та підсилення будівель і споруд.
Призначений для наукових працівників,
спеціалістів проектних організацій і виробничих підприємств будівельної галузі,
докторантів, аспірантів та студентів навчальних закладів будівельного напрямку.
146. Слов'янський вісник: Збірник
наукових праць / Рівнен. держ. гуманітар.
ун-т та Рівнен. ін-т слов'янознавства Київського славістичного ун-ту. – Рівне: РІСКУ, 2006. – Вип. 6. – 319 с. – (Сер. „Філологічні науки”)
До наукового збірника увійшли статті. у
яких розглядаються актуальні напрямки
українського, слов’янського, романогерманського, загального та зіставнотипологічного мовознавства та лінгводидактики.
Розраховано на наукових працівників,
аспірантів, викладачів, студентів філологі81

чних факультетів, учителів-словесників.
ЛІТЕРАТУРА, ЩО ВИЙШЛА
ЗА МЕЖАМИ ОБЛАСТІ
(твори місцевих авторів
та книги про край)
147. Павлов В.І., Бортник О.А. Корпоративне управління в акціонерних
товариствах: Монографія. – Рівне:
НУВГП; Луцьк: Надстир’я, 2006. – 178 с.
У монографії розглядаються теоретичні, методичні і практичні аспекти формування корпоративного управління. Проаналізовані тенденції становлення корпоративних відносин в акціонерних товариствах, проведена діагностика їх функціонування в післяприватизаційний період в
макро- та мезовимірах.
Видання передбачене для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, керівників і спеціалістів державних та регіональних органів управління, підприємницьких структур, широке коло читачів.
148. Павлов В.І., Бортник С.М.
Транспортно-логістичний
комплекс
регіону: Інтеграційні процеси: Монографія. – Луцьк: Надстир’я, 2005. – 256 с.
У монографії розглядаються теоретичні, методичні і практичні аспекти формування та розвитку регіональної транспортно-логістичної системи в умовах активізації інтеграційних процесів. Проведена
діагностика транспортного комплексу регіону, визначені організаційно-економічні
засади підвищення ефективності його
функціонування в контексті розвитку
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транскордонного співробітництва.
Робота розрахована на наукових працівників, викладачів вищих навчальних
закладів, керівників і спеціалістів владних
та підприємницьких структур, широке коло читачів.
149. Рожко В. Рівненська духовна
семінарія: Історико-краєзнавчий нарис. –
Луцьк: Медіа, 2006. - 230 с.
Це перше дослідження найпрестижнішого духовного освітнього закладу Рівненщини, складової частини історичної Волині. Автор, використовуючи документальні та історичні джерела, на конкретних
прикладах показує вічно живий дух святого українського православ'я – віри наших
предків. Рожко В. проводить своїх читачів
і дослідників по всіх періодах розвитку
Духовної освіти на Рівненщині.
Ця наукова праця стане важливим джерелом знань для учнів духових шкіл, студентів, викладачів, науковців та поповнить
скарбницю волинезнавчої науки для майбутніх поколінь.
ВИДАННЯ, ПІДГОТОВЛЕНІ РДОБ
150. Література до знаменних і пам'ятних дат Рівненщини на 2007 рік:
Реком. покаж. літ. / Підгот. Н.М.Кожан,
Н.О.Нікітіна; Редактор Л.Г.Сахнюк. – Рівне, 2006. – 35 с.
2007 рік ознаменований багатьма ювілейними і пам’ятними датами в громадсько-політичному та культурно-мистецькому житті Рівненської області. Матеріали
про ці події відображаються у рекоменда83

ційному покажчику “Література до знаменних і пам’ятних дат Рівненщини”. На
початку покажчику подано перелік дат,
далі вміщено інформаційні довідки та рекомендаційні списки літератури до визначних дат.
Адресується
культосвітнім
і
бібліотечним працівникам, викладачам та
іншим категоріям читачів на допомогу в
підготовці й відзначенні знаменних дат та
подій.
151. Новини краєзнавчої літератури:
Поточ. бібліогр. покажч. за.... / Рівнен.
держ. обл. б-ка. – Рівне, 2006. IV кв. 2005 р. - 79 с.
І кв. 2006 р. - 87 с.
ІІ кв. 2006 р. - 89 с.
ІІІ кв. 2006 р. - 72 с.
До покажчика “Новини краєзнавчої літератури” включені статті з газет і журналів та книги з питань краєзнавства, що надійшли в бібліотеку протягом року, за винятком плакатів, листівок, що видаються
обласною та районними друкарнями.
Матеріал систематизований за розділами, які в комплексі розкривають основні
питання краєзнавства. В межах розділів
література розміщена в алфавіті авторів і
назв творів.
Покажчик видається з 1973 року. Відображені у покажчику документи можна
отримати у відділах видачі літератури обласної державної бібліотеки або виписати
по МБА.
Покажчик розрахований на вчених,
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краєзнавців, спеціалістів народного господарства, викладачів і бібліотечних працівників – на всіх тих, хто цікавиться краєзнавчими матеріалами або пропагує літературу. про рідний край.
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